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Beste mevrouw Helmons en heer Akkaya,

In uw brief van 28 augustus 2019 stelt u ons vragen over stickers tijdens Vastenavend. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Kunt u uitzoeken wat de kosten zijn als we een antiplak-coating zouden gebruiken?
Antwoord:
Ja, we willen dat gaan uitzoeken. Zodra hier meer over bekend is zullen we u hierover informeren.
Daarbij zouden we het centrumgebied als uitgangspunt kunnen nemen, maar helaas is het plakken van stickers niet
alleen tijdens de vastenavend, maar ook rondom andere festiviteiten een terugkerend verschijnsel.
Zo zien we ook met regelmaat stickers van bedrijven of van evenementen als 90snolimits terug op straatmeubilair.
Net als bij graffiti zal de gemeente alleen die plekken kunnen reinigen die gemeentelijk eigendom zijn. Te denken valt
aan openbare verlichtingsmasten, afvalbakken en verkeersregelkasten. Als het gaat om kozijnen, regenafvoeren,
abri's, elektriciteitskasten, etc. dan worden die niet door de gemeente gereinigd. Deze taak ligt bij de eigenaren van
deze objecten.
2. Kunt u kijken welke andere preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om dit probleem aan te pakken?
Antwoord:
Een preventieve maatregel is een verbod op het verspreiden en plakken van stickers. Dit zogenaamde wildplakken
gebeurt zonder vergunning en is strafbaar. Conform de geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:42
is het verboden om op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak die vanaf die plaats zichtbaar is
stickers te plakken zonder toestemming van de rechthebbende.
Maar het is moeilijk vast te stellen wie er daadwerkelijk geplakt heeft en de naam die op de sticker staat zal al snel
zeggen dat hij of zij daar geen opdracht voor gegeven heeft. Nu kan alleen bij een heterdaad handhavend worden
opgetreden. Dat vraagt wel om meer handhavingscapaciteit dan nu voorhanden is.
Omdat redelijk makkelijk van de stickers is af te lezen wie de stickers heeft verspreid is een meer voor de hand
liggende maatregel het aanspreken van deze verspreider op de ongewenste effecten. Zeker bij het aanvragen van een
vergunning voor een evenement kan het niet verspreiden van stickers nadrukkelijke onder de voorwaarden worden
opgenomen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425 .
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