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Bijlage ( n ) :Onderwerp: Weigering plaatsen van vlaggen in de leibomen in het centrum in 2019

Geachte heer Geijtenbeek ,
Op 8 mei 2019 heeft u een aanvraag voor het jaar 2019 ingediend voor het structureel
plaatsen van vlaggen aan de gemeentelijke leibomen in het centrum van Woudenberg .
Wij hebben besloten hiervoor geen toestemming te verlenen . Uw bezwaar tegen deze
weigering is behandeld in de commissie bezwaarschriften van 12 september 2019 en op
basis van het advies van de commissie komen wij in heroverweging tot het
onderstaande :
Op basis van artikel 2 : 10 van de Algemene plaatselijke Verordening 2019 geldt een
vergunningsplicht voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg . De aanvraag is
getoetst aan de gronden genoemd in artikel 1 : 8 van de Algemene plaatselijke
Verordening:de openbare orde;

het voorkomen of beperken van overlast ;
de verkeersveiligheid ;
de veiligheid van personen of goederen ;
de zedelijkheid of de gezondheid of volksgezondheid ;
de bescherming van het milieu.suodu

Het plaatsen van vlaggen aan de leiboomconstructie leidt tot vlaggen boven fietspad en
op onderdelen boven de rijbaan . Hoewel uitgegaan kan worden van een stevige
constructie , bestaat wel het risico van calamiteiten , door bijvoorbeeld wind ,maar ook
( vracht) verkeer . Het risico is groter dan bij vlaggen aan de gevels . Daarnaast zal bij
een calamiteit direct gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid .
Bij vlaggen aan de gevel of een uitstalling bij een winkel, is direct duidelijk wie bij een
calamiteit aanspreekbaar is en kan handelen . Bij het plaatsen van vlaggen aan de
leiboomzijde boven de rijbaan is dat niet duidelijk . Deze hangen immers in de openbare
ruimte en een directe relatie met een aanwijsbare organisator of een continu
aanspreekpunt ter plaatse ontbreekt , waardoor er tijdens calamiteiten niet direct
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gehandeld kan worden . Hierdoor komt de verkeersveiligheid en de veiligheid van
goederen en /of personen in gevaar. Dit aspect kan ook niet opgeheven worden door het
stellen van eisen of voorwaarden .
Tijdens het evenementen zal wel worden toegestaan om tijdens het evenement vlaggente plaatsen in de gemeentelijke leibomen in het centrum . Dit kunt u indienen bij deaanvraag voor een evenement in het centrum . Het gaat dan om een korte periode met
een duidelijk aanwijsbare organisator en direct aanspreekpunt. Door de korte periode
zal een ieder waakzaam zijn . Bij een structurele aanwezigheid van de vlaggen verslaptde waakzaamheid . De afweging van het risico op en van een calamiteit met vlaggen
boven fietspad en rijbaan , maakt dat wij geen medewerking verlenen . Daarbij komt dat
de vlaggen boven de leibomen zullen uitstreken en daarmee potentiele overlast kunnengeven aan bewoners van de bovenwoningen , terwijl met winkeliers en bovenbewoners
gezamenlijk tot de minimale en maximale maatvoering van de leidboom constructiegekomen is .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .

Hoogachtend ,Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S . M . T . van der Marck -VerschoorSecretaris
T . CnossenBurgemeester
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