M: __________

Datum raadsvergadering: 20 december 2018

Motie vreemd: wildplakzuilen/vrije meningsuiting

SamenBeverwijk heeft verschillende gesprekken gevoerd met organisaties die culturele evenementen
organiseren, en met inwoners die sterke waarde hechten aan vrije meningsuiting. Beide groepen maken
gebruik van aanplakbiljetten. De organisaties en inwoners kunnen in onze buurgemeente Heemskerk
hun aanplakbiljetten kwijt op verschillende zogenoemde ‘wildplakzuilen’. Daarentegen hebben de
organisaties en inwoners in Beverwijk geen mogelijkheid tot het plakken van aanplakbiljetten en wordt
er o.a. gebruik gemaakt van prullenbakken en containers. Dit met verloedering van het straatbeeld tot
gevolg, zie foto’s in de bijlage. Op basis van o.a. deze informatie hebben wij de voorliggende motie
opgesteld.
De gemeenteraad van Beverwijk, in vergadering bijeen op 20 december 2018.
Constaterende dat:

-

Er vanuit verschillende organisaties en inwoners vraag is naar plekken waar ‘legaal’
aanplakbiljetten kunnen worden geplakt;
De gemeente Beverwijk, in tegenstelling tot o.a. de buurgemeente Heemskerk, niet beschikt
over legale plaatsen om aanplakbiljetten op te plakken, ook wel ‘wildplakzuilen’ genoemd;
Het niet aanbieden van legale plaatsen om aanplakbiljetten te kunnen plakken bijdraagt aan
verloedering van het straatbeeld.
Er geen landelijke of juridische richtlijn voor het aantal benodigde plakplaatsen is. Wel heeft de
Rechtbank van Amsterdam (eind jaren ’90) een uitspraak gedaan dat één plakplaats op de 8.000
inwoners wenselijk zou zijn. Diverse gemeenten met plakplaatsen gaan momenteel uit van één
vrije plakplaats per 10.000 inwoners.

Overwegende dat:

-

-

Ideële en niet commerciële organisatie recht hebben op ‘vrije meningsuiting’;
Vrije meningsuiting een belangrijke verworvenheid is van onze samenleving. Dit fundamentele
recht vraagt niet om een louter passief gedogende overheid, maar om een overheid die ook
actief zorgt dat gedachten aan andere kenbaar gemaakt kunnen worden. In gerechtelijke
uitspraken is zodoende ter borging van het recht op vrije meningsuiting vastgelegd dat lokale
overheden – op redelijke schaal – gelegenheid moeten bieden tot het openbaar maken van
gedachten door middel van aanplakken in de openbare ruimte;
Aanplakbiljetten soms worden gebruikt om gevoelens en gedachten bekend te maken;
Beverwijk veel organisaties heeft die culturele evenementen organiseren. Organisaties die zich
o.a. graag profileren middels aanplakbiljetten.
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Verzoekt het college om:

-

Organisaties die culturele evenementen organiseren en inwoners die hun mening willen uiten
de mogelijkheid te bieden legaal aanplakbiljetten te plakken in de openbare ruimte;
Plaatsen aan te wijzen waar aanplakbiljetten geplakt mogen worden. Deze locaties te voorzien
van zogenoemde ‘wildplakzuilen’;
Hierbij, bijvoorbeeld, uit te gaan van één vrije plakplaats per 10.000 inwoners. Dat betekent 4
(vier) plakplaatsen, omdat Beverwijk circa 40.000 inwoners heeft;
Hierbij rekening te houden met een redelijke spreiding over de gemeente en gebruik te maken
van zichtbare locaties, zoals in de nabijheid van winkelcentra en het stationsgebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

SamenBeverwijk

PvdA

Bijlage, voorbeelden van aanplakbiljetten in de openbare ruimte:
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