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Echt-Susteren, 7 april 2014. 
 
Aan het college van B&W van Echt Susteren 
Nieuwe markt 55,  
6101 CV Echt.  
 
 
 
 
Betreft: vragen art.37 RvO betreffende gang van zaken rondom het verwijderen van 
verkiezingsborden. 
 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Als DES-fractie willen wij graag de gang van zaken rondom het verwijderen van verkiezingsborden aan de 
orde stellen. Specifiek hebben wij enkele vragen aan het college hierover: 
 

1. Op welke wijze heeft het college met de deelnemende partijen het reilen en zeilen betreffende het 
ophangen van verkiezingsborden besproken? 

2. Ik heb met de voorzitter van de raad een mailwisseling gehad op vrijdag 7 maart rondom de manier 
van bevestigen van verkiezingsborden. Door de voorzitter is beantwoord: 

3. “ In de gemeente Echt-Susteren is (tot mijn grote verbazing; ik heb het afgelopen week nog eens 
laten checken!) niets vastgelegd over het plaatsen van verkiezingsborden. Er zijn geen vergunningen 
nodig, dus in principe mag alles. Vorige week heb ik opdracht gegeven om te onderzoeken of we 
niet beter - zoals veel andere gemeenten - regels kunnen stellen aan het plaatsen van reclameborden, 
waaronder ook verkiezingsposters vallen. Nu geldt alleen dat het verkeer niet in gevaar mag worden 
gebracht door bv borden te plaatsen rondom verkeersborden.” 

4. Wat wij vreemd vinden is dat door de buitendienst op 12 maart(1 week voor de verkiezingen!) een 
onaangekondigde actie wordt gestart met het verwijderen van verkiezingsborden die niet voldeden 
aan de APV. Dit heeft geleid tot een massale verwijderingsactie.  

5. Is de actie besproken met het college/de portefeuillehouder handhaving? 
6. Waarom is deze actie niet eerst besproken met de deelnemende partijen?  
7. Waarom heeft de burgemeester het heft niet in handen genomen en de partijen bij elkaar geroepen 

om iedereen te informeren en de problematiek te bespreken? 
8. In het weekend van 15 en 16 maart zijn opnieuw borden geplaatst door partijen op plaatsen die ook 

niet voldeden aan de APV. Waarom zijn deze borden niet verwijderd in tegenstelling tot een eerdere 
actie van de buitendienst? 
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9. De APV schrijft voor  dat de reclame verwijderd moet zijn binnen 3 dagen na de activiteit. Waarom 
worden de centrale borden dan eerst vrijgemaakt van reclame 2 weken na de verkiezingen? Moeten 
we hieruit opmaken dat de gemeente Echt-Susteren zich niet hoeft te houden aan de APV? 

10. Momenteel staan er diverse reclame borden geplaatst binnen onze gemeente die ook niet voldoen aan 
de APV. Voor onze partij hoeft hier ook geen actie tegen te worden ondernomen. Erkent u wel dat er 
op deze manier wordt gemeten met 2 maten? 

11. Op 8 juni 2012 heeft de fractie Algemeen Belang art.37 RvO-vragen gesteld betreffende de wirwar 
van de geplaatste reclameborden binnen onze gemeente en heeft uw college verzocht het beleid in 
deze aan te passen. Uw college heeft hier negatief op geantwoord. Moeten wij nu constateren dat het 
college alsnog bereid is om duidelijkere regels te stellen aan het plaatsen van reclameborden? 

12. Zijn er nog meerdere partijen die hun ongenoegen hebben geuit ten aanzien van de 
verwijderingsactie van uw buitendienst? 

13. Deelt u onze mening dat de afgelopen verkiezingen een evaluatie behoeft (géén schriftelijke!), zodat 
alle deelnemers hun ervaringen kunnen delen? 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Har Peters,        
 
Namens de fractie DES.  
 


