
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente 
Leeuwarden

18 januari 2015
Vragen naar aanleiding van artikel “Ondernemers moeten naam van gevel halen”

Geacht College,

Op  zaterdag  17 januari verscheen in het Friesch Dagblad een artikel met de kop “Ondernemers 
moeten naam van gevel halen”. In het artikel wordt gesproken over de controle van 500 tot 600 
winkelpanden op het gebruik van reclame-uitingen. 

Volgens het artikel wordt vanaf 2013 gecontroleerd. Hierbij zouden 500 tot 600 panden 
gecontroleerd zijn en zou er bij 136 panden sprake zijn van overtredingen.  In de loop van 2015 
zouden alle panden in Leeuwarden gecontroleerd zijn. 

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen:

De VVD  fractie leest in de krant voor het eerst dat er 500 tot 600 panden zijn gecontroleerd en dat 
hierbij bij 136 panden overtredingen zijn geconstateerd.  

1. Zou u ons een overzicht kunnen verstrekken van de gecontroleerde panden en de 
geconstateerde overtredingen?

2. Bij de controle zou zijn gebleken dat grofweg  1 op de 4 panden in overtreding is.  De VVD 
schrikt van dit aantal. Welke conclusies trekt het college uit deze score? 

3. Naar aanleiding van deze score vinden wij het reëel om het beleid te heroverwegen. 
Overweegt het college dit ook? Zo ja, waarom heeft het college hier nog niet een voorstel 
voor gedaan? 

In het artikel worden Lammert de Vries Tweewielers, Postma en Jagersma als voorbeeld 
genoemd;  ondernemers die al jarenlang dezelfde reclame hebben en die nu van de gemeente 
vernemen dat dit niet zomaar meer mag.  Via email (info@vvd-leeuwarden.nl) en de Facebook 
van oa. de VVDleeuwarden heeft de VVD nog veel meer van deze voorbeelden ontvangen.  De 
VVD vindt het onbegrijpelijk dat deze vertrouwde reclame nu opeens niet meer acceptabel zou 
zijn.  Ondernemers worden op deze wijze onterecht op kosten gejaagd.  

4. Hoe verklaart u dat reclame die jarenlang was toegestaan nu niet meer mag? 

mailto:info@vvd-leeuwarden.nl


5. Heeft u overwogen om een overgangssituatie (voor al jarenlang bestaande situaties) te 
hanteren? Zo nee waarom niet? 

In de loop van 2015 moeten alle panden in Leeuwarden gecontroleerd zijn. Wat ons betreft wordt 
deze controle met onmiddellijke ingang stopgezet. Naar aanleiding van dit artikel en de kritiek van 
veel ondernemers ontvangen wij graag een tussentijdse evaluatie van de controles en de wijze van 
afhandeling. 

6. Bent u bereid om op korte termijn (binnen 3 maanden) een tussentijdse evaluatie aan de 
gemeenteraad aan te bieden? Zo nee waarom niet?

7. Bent u bereid om de controle tot de behandeling van de evaluatie te stoppen?

Wij verwachten dat u deze vragen binnen de daarvoor geldende termijnen kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Serge Hollander
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