BELEIDSREGEL PLAKKEN EN KLADDEN
Burgemeester en wethouders van Vlissingen;
gelet op het bepaalde in artikel 2.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening voor
Vlissingen (APV) en de discussie in de raadscommissie openbaar bestuur van 10 oktober
2002;
overwegende dat:
• In het kader van de uitwerking van het bepaalde in artikel 2.4.3, vierde lid, APV in de
gemeente Vlissingen zogeheten driehoeksborden (zuilen) zijn geplaatst.
• Deze driehoeksborden zijn geplaatst ten behoeve van niet-commerciële instellingen voor
het doen van mededelingen van lokale aard.
• De driehoeksborden mede zijn bedoeld om 'wildplakken' zoveel mogelijk te voorkomen.
• In Vlissingen bij de verkiezingen van gemeentewege op verschillende plaatsen
aanplakborden worden geplaatst, waarop door aan de verkiezingen deelnemende politieke
partijen verkiezingsaffiches kunnen worden geplakt.
• Door het college en de raad de (niet geformaliseerde) afspraak is gemaakt, dat uitsluitend
de daarvoor speciaal geplaatste aanplakborden worden gebruikt voor het plakken van
verkiezingsaffiches en dat affiches dan niet op andere plaatsen mogen worden aangeplakt.
b e s l u i t en:
de volgende beleidsregel inzake het plakken en kladden vast te stellen:
Artikel 1
Bij verkiezingen plaatst het college in de publieke ruimte aanplakborden voor het aanbrengen
van verkiezingsaffiches.
Artikel 2
Op de in artikel 1 bedoelde borden mogen aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen
verkiezingsaffiches aanbrengen.
Artikel 3
De politieke partijen brengen verkiezingsaffiches aan in het vak dat correspondeert met het
aan die partij toegekende lijstnummer.
Artikel 4
De aan de gemeente Vlissingen toebehorende zogeheten driehoeksborden mogen uitsluitend
door verenigingen en andere non-profit organisaties, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf,
worden gebruikt voor niet-commerciële mededelingen van plaatselijke aard.
Vlissingen, 17 december 2003.
Het college voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. A.L. Pronk

A. van Dok- van Weele
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Bekendgemaakt door publicatie in de
FAAM op 17 december 2003

Toelichting:
Deze beleidsregel betreft een uitwerking van artikel 2.4.3, vierde en zesde lid van de APV. De
beleidsregel betreft onder meer het aanbrengen van verkiezingsaffiches door politieke partijen
op of aan de openbare weg. De beleidsregel is niet bedoeld voor het aanbrengen van affiches
bij ramen van woningen. De beleidsregel geeft verder aanwijzingen voor het gebruik van de
bestaande gemeentelijke driehoeksborden. Bij gebruik van de aanplakborden in strijd met
bovenstaande beleidsregel worden de betreffende affiches van gemeentewege verwijderd. De
kosten van verwijderen worden verhaald op degene die verantwoordelijk en aansprakelijk is
voor het plakken in strijd met het bij en krachtens de APV bepaalde.
Wettelijk kader
Artikel 2.4.3 Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen (APV) inzake plakken en
kladden luidt als volgt:
1. Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg
zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op
dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding, aan te plakken, te doen
aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan
te brengen.
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, mits deze geen betrekking hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan
een toezichthouder op diens eerst vordering direct ter inzage af te geven.
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