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inzake reclameborden Handhaving en Toezicht

Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 15 juli 2017 stelt u ons vragen over het groeiend aantal reclameborden dat verschijnt in de winkelstraten 
van Bergen op Zoom. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Is het college op de hoogte van het groeiend aantal reclameborden in de binnenstad?
Antwoord:
Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

2. Deelt het college de opvatting van de BSD-fractie dat dit de binnenstad ontsiert en niet bijdraagt aan de kwaliteit van 
de openbare ruimte in de binnenstad?
Antwoord:
Ja, daarom wordt samen met ondernemersvereniging Sterck op dit moment gewerkt aan een nieuw uitstallingenbeleid. 
Het doel van dit nieuwe beleid is de uitstraling van de winkelstraten te verbeteren, maar tegelijkertijd ook de ondernemers 
de mogelijkheid te bieden hun bedrijven te promoten.
Daarnaast zijn wij ook in gesprek met de ondernemersvereniging over meer groen in de winkelstraten. Dit is een 
onderdeel van het plan om de binnenstad aantrekkelijker te maken.

3. Onderkent het college dat door de toename van de winkeluitstallingen het gebruik van de openbare ruimte door 
mensen die problemen hebben met hun mobiliteit onnodig belemmerd worden?
Antwoord:
Wij zijn ons bewust van het feit dat de toename van objecten in de winkelstraten een belemmering kan betekenen voor 
mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. Daarom is met vertegenwoordigers van de Reumapatiëntenvereniging Bergen 
op Zoom en de Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten een overleg gepland. Tijdens dit overleg zal worden gesproken 
over het concept beleid voor de winkeluitstallingen en het idee om meer groen in de winkelstraten aan te brengen. De 
ideeën en aanbevelingen vanuit dit gesprek zullen worden betrokken bij het nieuwe beleid.

4. Is het college het eens met de BSD-fractie dat dit in strijd is met het bestaand beleid en gemaakte afspraken? 
Antwoord:
Het klopt dat een aantal van de winkeluitstallingen dat nu in de winkelstraten verschijnt niet is toegestaan op basis van 
het huidige beleid.

5. Wordt hiermee o.a. artikel 2:10 sub 3c en de nader gestelde regels van de Algemene Plaatselijk Verordening 
overtreden?
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6. Zo ja, bent u bereid hier handhavend tegen op te treden?
Antwoord:
Deze worden overtreden. Echter zodra het nieuwe uitstallingenbeleid door ons is vastgesteld en bekendgemaakt, zullen 
wij dat beleid gaan handhaven.
Tot dan zullen wij niet handhavend optreden (behalve bij excessen) tegen overtredingen van de huidige regels.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw E.P. de Milliano, 
Msc, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277789.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders 
namens Maze,

Dhr. À.J.M. toppens 
ĽocoDurgorneester
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Betreft: vragen ex. art. 39 inzake reclameborden, kenmerk PVDK/17027

Geacht college,

Momenteel buigen uw college, de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties zich over 
hoe we de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk kunnen maken voor inwoners 
en bezoekers. Uw college heeft daar zelfs drie maal 6 500.000,— als benodigd krediet voor 
gevraagd aan de raad. Het zal nog de nodige creativiteit, innovatie en visie vergen om onze 
binnenstad toekomstbestendig en voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

Wat de toegankelijkheid betreft moet de BSD-fractie helaas constateren dat dit voor 
bezoekers met een handicap en beperkte mobiliteit steeds moeilijker wordt vanwege het 
toenemend aantal reclameborden die een vrije doorgang belemmeren. Het investeren in het 
aantrekkelijker maken van de binnenstad kan volgens de fractie alleen verantwoord en 
succesvol gebeuren wanneer eerst Ínhoud gegeven wordt aan bestaand beleid.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van het groeiend aantal reclameborden in de binnenstad?
2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat dit de binnenstad ontsiert en niet bijdraagt 

aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad?
3. Onderkent u dat hierdoor het gebruik van de openbare ruimte door mensen die 

problemen hebben met hun mobiliteit onnodig belemmerd wordt?
4. Bent u het eens met de fractie dat dit in strijd is met bestaand beleid en gemaakte 

afspraken?
5. Wordt hiermee o.a. Art. 2.10 sub 3c en de nader gestelde regels van de APV 

overtreden?
6. Zo ja, bent u bereid hier handhavend tegen op te treden?

Graag schríftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel. 0164 - 265158; 
www.bsdboz.nl; e-mail: vanderkallen@home.nl
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