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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 20 augustus 2072 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over 
verkiezingsuitingen in voorbereiding op de komende landelijke verkiezingen. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag I :  
Zijn de regels, zoals die naar de raad zijn gestuurd, ook bekend gemaakt bij alle 
deelnemende lijsten in ons kiesdistrict? 

Antwoord: alle politieke groeperingen die deelnemen aan de komende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zijn op 16 juli 2012 schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheden voor het 
gebruik van de openbare buitenruimte in Haarlemmermeer tijdens de verkiezingscampagne. 
Tevens hebben zij informatie ontvangen over de randvoorwaarden voor het plaatsen van 
tijdelijke verkiezingsborden om lichtmasten, met een locatieoverzicht aanvullende 
plakborden Tweede Kamerverkiezingen 2012 en wildplakzuilen in de gemeente 
Haarlemmermeer. 

Vraag 2: 
Zo nee, wil het college er dan voor zorg dragen dat dit alsnog gebeurt? 

Antwoord: zie ons antwoord op vraag 1. 
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Vraag 3: 
Is het college er van op de hoogte dat er langs de snelweg A4, tussen Hoofddorp en Nieuw- 
Vennep, meters hoge en lange verkiezingsborden zijn geplaatst door één van de 
deelnemende partijen? 

Antwoord: ja, het college is hiervan op de hoogte en heeft reeds actie ondernomen 

Vraag 4: 
Kan het college aangeven of dit past binnen het beleid dat door onze gemeente wordt 
gehanteerd? 

Antwoord: het is niet toegestaan om zonder vergunning op deze plek borden te plaatsen. De 
borden staan op agrarische gronden. 

Vraag 5: 
Zo neen, treedt hef college hier dan ook tegen op? 

Antwoord: het plaatsen van deze verkiezingsborden is een overtreding van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Er is bestuursrechtelijk opgetreden, waarbij 
verwijdering op straffe van een dwangsom is opgelegd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
de secretaris, 


