Gemeente t) Bergen op Zoom

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U17-005683

Datum

Uw brief

Beh. door

L. de Vos

Doorkiesnr.

Afdeling

Concernstaf,

Bijlage(n)

Onderwerp:

Rondvraag APV-bepaling over
stoepkrijten

J 3bMi017
i

Beste leden en duo-burgerleden,
Naar aanleiding van de beantwoording van technische vragen over 'stoepkrijten in de APV’ heeft de VVD-fractie een
rondvraag ingediend voor de vergadering van de commissie B&B van 13 april. Hierna wordt deze vraag beantwoord.
Rondvraag:
Kan het college toezeggen dat het betreffende artikel in de eerstvolgende herziening van de APV heroverwogen zal
worden c.q dat stoepkrijten op een stoep I fietspad door kinderen wordt uitgesloten van verbaliseren?
Antwoord:
In artikel 2:42 van de APV is het zogenaamde plak- en kladverbod opgenomen. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 2:42 Plakken en kladden
1.Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar
is te bekrassen ofte bekladden.
2. Het is verboden zonder schríftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat
gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere
wijze aan te brengen ofte doen aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen ofte doen
aanbrengen.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk
voorschrift.
4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.
5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van
handelsreclame.
6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die
geen betrekking mogen hebben op de Ínhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen
7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Dit artikel staat in het hoofdstuk dat gaat over het bestrijden van overlast en baldadigheid en verbiedt bijvoorbeeld het
illegaal plakken van affiches (het zogenaamde wildplakken) en het aanbrengen van graffiti. Het artikel is niet bedoeld en
wordt ook niet gebruikt om het stoepkrijten door kinderen aan te pakken. Bovendien is stoepkrijt - in tegenstelling tot
bijvoorbeeld graffiti - na één regenbui al weer weggespoeld.
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Er worden dus ook geen bekeuringen uitgeschreven voor stoepkrijten en er wordt ook niet anderszins handhavend
opgetreden tegen kinderen die stoepkrijten op stoep of fietspad.
Bij een strikte uitleg van dit artikel kan worden betoogd dat toestemming moet worden gevraagd voor het aanbrengen
van stoepkrijt maar dit achten wij ook onzinnig of in juridische termen “kennelijk onredelijk” dat dit artikel daarbij dan ook
buiten toepassing zal worden gelaten. Voor de goede orde zal bij een volgende herziening van de APV in ieder geval
worden overwogen of dit nog tot een andere formulering van het artikel moet leiden zodat stoepkrijten door kinderen niet
langer onder de werking van dit artikel kan vallen.
Samengevat kan ik u melden dat bovenstaande twee toezeggingen in de lijst van toezeggingen van de commissie
opgenomen zullen worden.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.A. Petter.

