
 
 
Art. 32 vragen 
Onderwerp: Structurele overtreding APV door gedogen omgekeerde vlaggen  
Datum: 25 augustus 2022 

 

Geacht college, 

Op verschillende plekken in de gemeente hangen er Sleeswijk-Holstein vlaggen, ofwel 

omgekeerde Nederlandse vlaggen. De vlaggen zijn opgehangen als protest tegen het 

landelijke stikstofbeleid. Een politieke uiting dus. Deze vlaggen bevinden zich deels op 

privéterrein, maar veelal ook in de openbare ruimte, vastgemaakt aan gemeentelijke 

eigendommen zoals lantaarnpalen.  

 

Bijna twee maanden wordt er nu al structureel niet gehandhaafd op deze overtreding van 

onze algemene plaatselijke verordening (APV). Iets wat tot voor kort voor een ieder 

verboden was en waar streng op gehandhaafd werd. Met het toestaan van deze actie door 

één groep inwoners wordt wat ons betreft een precedent geschapen waarbij de ene groep 

inwoners meer rechten wordt toegekend dan de ander. De APV is hiermee feitelijk buiten 

spel gezet en ongeldig geworden voor alle inwoners. Gelijke monniken, gelijke kappen. 

Nietwaar? Voor onze fractie is de maat vol. Daarom een aantal vragen voor het college; 

 

1) Waarom staat u deze groep toe de APV structureel te overtreden? 

  

  a) Moeten we hieruit concluderen dat het college deze politieke uitingen steunt? 

 b) Hoe denkt u dat dit overkomt op groepen inwoners die zich via deze uitingen  

      geïntimideerd voelen? Bent u er niet voor hen? 

2) Is hiermee de APV buiten werking gesteld? En met welk mandaat doet u dit? Is dit 

handelen afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren binnen het college? 

3) Bent u het met ons eens dat dit een zeer verkeerd precedent stelt? 

4)  Begrijpt u dat dit door groepen inwoners als ongelijke behandeling ervaren wordt? 

5)  Bent u van plan op korte termijn de APV te gaan  handhaven en dit soort uitingen te 

verwijderen? 

 

a) Zo ja; wanneer en hoe? 

b) Zo nee; waarom niet? 

6) Wat is de toekomst van onze APV? Gaat op andere groepen voortaan wel 

gehandhaafd worden? Hoe juridisch houdbaar denkt u dat dit nog is? 
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