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Verzenddatum 

t 3 HAM 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 10 maart 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over verwijderen 
van borden SRH. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

SRH zou graag van het College willen horen, waarom dan de borden van SRH worden 
weggehaald, terwijl de borden van SRH keurig onder de aanplaklocaties zijn aangebracht? 

Antwoord: In de periode tot en met 12 maart jl. hebben gemeentelijk toezichthouders in 
totaal 151 verkiezingsborden verwijderd, waarvan 4 van SRH. Op 7 maart jl. is een los 
verkiezingsbord aangetroffen op het fietspad op het Burgemeester van Stamplein te 
Hoofddorp. Op 9 maart jl. is een verkiezingsbord verwijderd van de rotonde Vijfhuizerweg-
Zijdewinde te Vijfhuizen. Verkiezingsborden mogen in verband met de verkeersveiligheid 
niet worden aangebracht nabij kruispunten van wegen. Op 10 maart zijn er 2 
verkiezingsborden van SRH verwijderd van lichtmasten aan de Spoorlaan tussen Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep. Deze twee borden zijn verwijderd, omdat het plaatsen van 
verkiezingsborden buiten de bebouwde kom niet is toegestaan. 

Vraag 2: 

En is het College het met SRH eens dat iedere partij gelijk behandeld dient te worden? 

Antwoord: gelijke gevallen behandelen wij gelijk. 
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Vraag 3: 
Waarom wordt er dan niet opgetreden bij D66 die overal in de gemeente op de 
middenbermen staan, dit terwijl dat niet is toegestaan? 

Antwoord: Deze veronderstelling is niet juist. Er wordt ook opgetreden tegen onjuist 
geplaatste verkiezingsborden van D66. In de periode tot en met 12 maart zijn er 13 
verkiezingsborden van D66 verwijderd. 

Vraag 4: 
Bent u het met SRH eens dat het niet fatsoenlijk is van partijen om 5,6 of 7 lantarenpalen toe 
te eigenen op de mooiste locaties, zodat een andere partij geen borden kan plaatsen? 
Groenlinks en de PvdA heeft daar een handje van. 

Antwoord: waar de een zich stoort aan blote billen, stoort de ander zich aan een 
geografische concentratie van dezelfde borden. In de 'Randvoorwaarden voor het plaatsen 
van tijdelijke reclameborden rondom lichtmasten' en de verdeling er van zijn geen regels 
opgenomen over het aantal verkiezingsborden binnen een bepaalde afstand. Zo lang 
partijen zich aan de regels houden, onthoudt het college van B&W zich van morele oordelen 
op dit vlak. 

Vraag 5: 
Ook het CDA denkt zich te kunnen veroorloven om op de middenbermen haar uitingen te 
kunnen plaatsen, gaat u daar ook tegen optreden? 

Antwoord: Ook tegen onjuist geplaatste verkiezingsborden van het CDA wordt opgetreden. 
In de periode tot en met 12 maart jl. hebben gemeentelijk toezichthouders 5 
verkiezingsborden van het CDA verwijderd. 

Vraag 6: 
Zoals u weet heeft SRH weinig geld om weer nieuwe borden te laten maken, SRH zou graag 
onze borden terug willen om ze alsnog te kunnen plaatsen, kunt u aangeven waar onze 
borden zijn? 

Antwoord: De verkiezingsborden zijn opgeslagen bij de cluster Handhaving en Toezicht. U 
kunt de verkiezingsborden terugkrijgen, zodat u ze overeenkomstig de daarvoor geldende 
regels kunt plaatsen. U kunt daartoe contact opnemen met mevrouw M. van de Molegraaf 
van het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving. 

Vraag 7: 
En tot slot, kan SRH erop vertrouwen dat ook alle borden die verkeerd staan van de 
coalitiepartijen direct worden verwijderd in opdracht van het College. 
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Antwoord: Zoals hiervoor al is aangegeven, hebben de gemeentelijk toezichthouders in de 
periode tot en met 12 maart jl. in totaal 151 verkeerd geplaatste verkiezingsborden 
verwijderd. Er wordt geen enkele partij bevoordeeld. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
irgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
i secretaris, de buVflgmeester, 

ugman 
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