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Geen
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
SRH over poster "het grootste bordeel van West
Europa"

Geachte heer, mevrouw.
Op 10 maart 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over poster
"het grootste bordeel van West Europa". Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Is dit bord in opdracht van het College gemaakt?
Antwoord: nee.
Vraag 2:
Zoja, waarom dan?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 3:
Is het College van B&W op de hoogte dat het project geen bordeel is, maar een Erotisch
Uitgaanscentrum?
Antwoord: het college van B&W is noch de opdrachtgever voor de plaatsing van het bord,
noch de opsteller van de tekst.
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Vraag 4:
Weet het College wie er achter deze valse en niet op de werkelijkheid beruste uiting zit?
Antwoord: voor ons is relevant dat het bord zonder benodigde vergunning op gemeentelijke
grond was geplaatst. Wij hebben daarom handhavend opgetreden teneinde het bord te laten
verwijderen.
Vraag 5:
Klopt het dat het College van B&W op 27 februari 2001 in het toenmalige College zat en
toen ook heeft ingestemd voor medewerking aan het project City4Love?
Antwoord: ja.
Vraag 6:
Heeft het College ermee ingestemd om een ondernemer via misleiding, zoals afgebeeld op
het bord, schade toe te brengen?
Antwoord: nee.
Vraag 7:
Is het College van B&W bereid te achterhalen wie de opdrachtgever is van het bord, zodat
de ondernemer maatregelen kan nemen tegen de schademakers.
Antwoord: zie het antwoord op vraag 4.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
^,—,
de b(ïj?gemeester,

drs. C.H.J. Brugman
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