
Masja Prins
Van :
Verzonden :Aan :
Onderwerp :

Secretaris DESWoudenberg < secretaris @ deswoudenberg.nl>
woensdag 27 november 2019 14 :23GriffieWeigering vergunning gebruik leiboomframes in het centrum voor vlaggen en
feestverlichtingadvies bezwarencommissie inzake vlaggen .pdf 2e weigering vergunningvlaggen .pdfBijlagen :

Geachte raadsleden ,
Het bestuur van DES spant zich aljaren in om een toekomstbestendig aantrekkelijk winkelcentrum te bereiken o . a .
door het creëren van sfeer in het centrum . Dat doen we door het aanbrengen van bloem baskets , de grondspots enhet organiseren van diverse activiteiten als de zomermarkt en kerstmarkt. Een belangrijk doel is om consumentenen vooral ook toeristen naar de winkels in ons centrum te trekken . Nu hebben we het initiatief genomen de
leiboomframes te gaan gebruiken voor vlaggen en feestverlichting .Dat doen we ook in hetbelang van de inwoners
door bij te dragen aan een gemeente waarin het prettig wonen en recreëren is .
Als bestuur zijn we sinds meijlbezig om een vergunning te verkrijgen voor het ophangen van vlaggen metde tekst"Welkom Woudenberg .nl” ( een verwijzing naar onze website) aan de frames rond de leibomen . Dit willen we graag
gedurende het toeristenseizoen doorlopend doen . Verder hebben weadvies gevraagd aan het college over onzewens om in de maanden november -december feestverlichting te mogen ophangen aan de leiboomframes in de
daarvoor gemonteerde vlaggenstokhouders.
Commissie beroep - en bezwaarschriftenIn juniontvingen we een brief van het college waarin werdmeegedeeld dat de vergunning voor het doorlopend
vlaggen aan de leiboomframes wordt geweigerd. Vlaggen tijdens evenementen wordtwel toegestaan .Wehebbenop de afwijzing een bezwaar ingediend bij de commissie beroep en bezwaarschriften die onsbezwaar op 12september heeft behandeld . In dat bezwaar hebben we,met de uitkomsten van een enquête onder bewoners aande Dorpsstraat en Voorstraat , aangetoond dat 90 % van de 34 respondenten de plannen voor vlaggen en
feestverlichting aan de leiboomframes positief beoordeelt, ook als deze boven de leibomen uitsteken . De beroepen bezwarencommissie heeft ons bezwaar, blijkenshaar advies van 14 oktober, gegrond verklaard en aangegevendat een deel van de bezwaren door het college kan worden ondervangen door hetmaken van afspraken . Verder gaf
de commissie aan dat er geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden en dat de door DES gehoudenenquête met haar uitkomsten daarin moetworden meegenomen . Op 13 november heeft het college echteropnieuw een afwijzing op ons verzoek aan ons gezonden, zonder in te gaan op de argumenten die de commissievoor beroep- en bezwaarschriften heeft gebruikt om ons bezwaar gegrond te verklaren .Geen reactie op deuitkomsten van onze enquête en geen blijk van afweging van belangen van ondernemers. Hierdoor voelen we onsals bestuur van een ondernemingsvereniging doorhet college van B & W niet serieus genomen .
Wehebben gevraagd om een gesprekmetwethouderMw A . Vlam . In dat gesprek hebben we onze teleurstelling
laten blijken . Mw . Vlam laat namenshet college weten dat DES de ruimte voor vlaggen en verlichtingmoetenzoeken aan de gevels van de winkels en woningen . Het college geeft aan dat zij de leiboomframes niet geschikt acht
voor het aanbrengen van vlaggen en feestverlichting om 3 redenen :

1. De objecten hangen boven de openbare weg: er bestaat risico van calamiteiten en daarmee het gevaar voor
het verkeer en er is onduidelijkheid over wie aanspreekbaar is ;2 . Het is in strijd met afspraken met bewoners over de hoogte van de leibomen ;3 . Het college is van mening dat het aanbrengen van objecten aan de leibomen het "rustige straatbeeld "aantast datmet de herinrichting is beoogd .Het college is wel bereid om tijdens evenementen toestemming te geven voor het aanbrengen van vlaggen in de

houders aan de leiboomframes . Echter niet doorlopend gedurende het toeristenseizoen



Onbegrip over gebruikte argumentatieAls bestuur kunnen we de gebruikte argumentatie voor afwijzing nietbegrijpen .
Ten aanzien van punt 1: wekunnen de vlaggen en feestverlichting goed verankeren in de stevige
vlaggenstokhouders die wezelf na goedkeuring van de gemeente aan de leiboomframes hebben gemonteerd .Daarmee is naar onze mening het risico op calamiteiten verwaarloosbaar gering. Verder is het DES bestuurmet deleden van de beroeps en bezwarencommissie van mening dat de aanspreekbaar bij eventuele calamiteiten primateregelen is.
Ten aanzien van punt 2 vermelden we dat onsbestuur niet is gekend in de gemaakte afspraken met debewoners .Dat is vreemd omdat de afspraken , naar nu blijkt, demogelijkheden van het ondernemerscollectief beperkt. Wijhebben meermaals verzocht om inzage in deze afspraken maarwehebben ze tot op heden niet ontvangen . Verderlaat de uitslag van de enquête onder bewoners zien dat de overtuigendemeerderheid ons initiatief nietbeoordeelt
als " in strijd met de door de gemeente gemaakte afspraken " .
Ten aanzien van punt 3 : wij zijn niet gekend in beleidsafspraken aangaande het rustige straatbeeld .Wij zijnoverigens niet van mening dat het aanbrengen van vlaggen en feestverlichting geweld doet aan het rustige
straatbeeld . Sterker nog :degemeente staatwel toe datwe vlaggen en verlichting aan de gevels aanbrengen . Datgeeft een veel onrustiger straatbeeld doordat we door omstandigheden niet overal vlaggen en verlichting kunnen
aanbrengen en bevestiging op uniformehoogte niet kunnen bereiken . Onze stelling is dat het plaatsen van vlaggenen verlichting aan de leiboomframes juist zorgt voor een rustiger straatbeeld via een strakke zichtlijn . Bij veel andere
gemeenten worden objecten vaak aangebracht aan gemeentelijk straatmeubilair nabij ofboven een openbare weg .Waarom kan dat in Woudenberg niet ?
Als DES-bestuur hebben we daarom besloten om de gemeenteraad te informeren over dit besluit van het college .We vragen u om u uit te spreken over hetbesluit in de hoop datwealsnog ons initiatief m .b .t. vlaggen en
feestverlichting aan de leiboomframes kunnen gaan uitvoeren .Met de vlaggen beogen we onze website meer onderde aandacht van de toeristen te brengen metmeer bezoek aan ondernemend Woudenberg . En met defeestverlichting komen we tegemoet aan de toenemende vraag van inwoners van Woudenberg . Wij denken metonze aanvraag daaraan op demeest aantrekkelijke wijze invulling te kunnen geven .Wij brengen u tenslotte inherinnering dat tot enkele jaren geleden wij ook zorgden voor feestverlichting aan kabels over de weg. Daartegen
heeft de gemeente ofbewoners richting DES nooit bezwaren geuit.
Ter informatie sturen we de brief inzake weigering van een vergunning voor het plaatsen van vlaggen aan deleiboomframes d .d . 13 november 2019 en het advies van de commissie beroep - en bezwaarschriften d .d . 14 oktober
2019mee.
Wij zien uit naar uw reactie .
Met vriendelijke groet,Namens het Bestuur Ondernemingsfonds DES Woudenberg
Bert Geijtenbeek ,


