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Beantwoording art. 38 vragen gebruik aanplakborden

Geachte heer Naus,
Op 23 oktober 2017 heeft u vragen gesteld over de (te beperkte) mogelijkheden voor het
gebruiken van aanplakborden voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in Peel en
Maas.
Algemeen
Zoals bekend zijn de aanwezige publicatieborden bedoeld om, na het verbod op de driehoeks- en
sandwichborden, partijen de mogelijkheid te bieden om iets bekend te maken. In de praktijk gaat
het vooral om uitingen en bekendmakingen van activiteiten binnen Peel en Maas, maar dit is niet
exclusief zo. Ook commerciële reclame en/of bekendmakingen over activiteiten buiten Peel en
Maas zijn dus toegestaan op de aanplakborden.
Voor het gebruik van de borden zijn vanuit deregulering geen aanvullende spelregels ontworpen.
Verder zijn de aanplakborden aanvullend op andere (social) media die voor bekendmakingen
kunnen worden gebruikt. Media die normaal gesproken een groter en breder publiek bereiken.
Hieronder vindt u een antwoord op uw specifieke vragen.
1. Wat heeft het college ondernomen om voor niet commerciële partijen te komen tot een
betaalbare oplossing. Is er al actie ondernomen om lokale ondernemers/partijen hierbij
te betrekken?
Op 35 locaties in Peel en Maas zijn aanplakborden geplaatst c.q. heeft een upgrade van de
bestaande borden plaatsgevonden. In nadere regels is daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om
aanvullend specifieke evenementenborden te plaatsen (dit zijn dus andere borden dan de
aanplakborden). Verenigingen en instellingen die regelmatig activiteiten organiseren en daarvoor
gebruik maakten van de voormalige sandwich- en driehoeksborden zijn daarover tijdens
bijeenkomsten geïnformeerd.
Er hebben zich vervolgens geen verenigingen of instellingen gemeld die bij opstelling en/of beheer
van deze eventuele aanvullende evenementenborden een rol zouden willen spelen.

2. Zijn de huidige aanplakborden allemaal geüpgraded en zijn er borden bijgeplaatst zoals
in het raadsvoorstel benoemd, en zijn er al contacten geweest deze te laten beheren
door verenigingen en of dorpsoverleggen?
Ja, de upgrade en bijplaatsing van de aanplakborden op deze 35 locaties heeft plaatsgevonden.
Voor de door de gemeente geplaatste aanplakborden is echter nooit sprake geweest van beheer
door verenigingen en/of dorpsoverleggen. Vanuit een gewenste eenduidige, structurele en
efficiënte aanpak vindt beheer en onderhoud dan ook plaats door de gemeente.
3. Is het mogelijk om aparte aankondigingsborden en of (digitale) displays te plaatsen in
de kernen, speciaal bedoeld voor lokale verenigingen en instanties?
In beginsel wel. Er hebben zich echter geen verenigingen gemeld die deze aparte
aankondigingsborden (bv specifiek voor evenementen) geplaatst willen hebben en/of deze willen
beheren. Sterker nog: diverse dorpen hebben uitgesproken achter de verwijdering van de
sandwichborden te staan en daar zeker geen nieuwe, andere of méér borden voor in de plaats te
willen. Los daarvan dienen dan maatwerkafspraken te worden gemaakt over locaties, uitvoering,
beheer, kosten etc.
Voor wat betreft de digitale displays: de mogelijkheden hiertoe worden momenteel nader
onderzocht en verder uitgewerkt op basis van diverse aanbiedingen. De behoefte hiertoe wordt
overigens ook als beperkt ervaren en voor een betaalbare exploitatie van deze dure displays is
sprake van voornamelijk commercieel gebruik (een exclusief recht bijvoorbeeld voor verenigingen
is financieel niet haalbaar).
4. Is het budget van € 25.000 dat de raad beschikbaar heeft gesteld, al volledig benut voor
upgrade/uitbreiding van de aankondigingsborden?
Ja, dit budget is volledig benut
Los van het bovenstaande zullen we binnenkort in de media nog wijzen op de “ongeschreven
regels” voor het gebruik van de aanplakborden en daarbij ook appelleren aan een gebruik met
respect voor elkaars belangen.
Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het
zaaknummer 1894/2017/1170504 te vermelden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

de burgemeester,

L.P.H. Breukers

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Gemeente Peel en Maas
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