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Bijlagen

Geachte heren Dijkstra en Bakker,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
beantwoorden wij deze graag als volgt in één integraal antwoord.

Uw vragen
1.
2.
3.

4.

5.

Is er nu wel of geen krijtverbod in de Bredase APV? Maakt dit kader verschil voor wat betreft
de manier van aanbrengen van het krijt?
Klopt het dat er specifiek opdracht gegeven is om de stoepkrijt-uitingen over het meldpunt
#fietsweg te verwijderen?
Zo ja, waarom is de keuze gemaakt om deze uiting van 'gedachten en gevoelens’ te
verwijderen, en welk beleidskader geeft daaraan meer prioriteit dan de reguliere
schoonmaakwerkzaamheden in onze mooie binnenstad?
Welke afweging leidt tot het tolereren van de krijtreclames rond de stadspromotie en het
daarentegen steeds zo snel mogelijk verwijderen van krijt-uiting over het zero-tolerance
binnenstedelijke fietsenstallingsbeleid?
In hoeverre is in Breda de vrijheid van meningsuiting en tolerante omgang met krijt op stoepen
in het geding door het in één wethouders portefeuille bundelen van de dossiers ‘schoon, heel,
veilig', toezicht & handhaving en beheer openbare ruimte?

Antwoord
Onze mooie binnenstad is een bijzonder visitekaartje. Wij zijn de beste binnenstad van Nederland,
nu al meerdere jaren op rij, en dat is mede veroorzaakt door ons hoge onderhoudsniveau in de
openbare ruimte in het centrum van de stad.
Een schone, hele en veilige binnenstad is het uitgangspunt van het vastgestelde beleid. Met elkaar
is in de gemeenteraad specifiek daarover afgesproken dat we de beeldkwaliteit in de binnenstad op
kwaliteitsniveau A (CROW-beeldsystematiek) nastreven. Stoepkrijten mag, echter niet met het doel
goederen, diensten of activiteiten aan te prijzen of op een wijze dat daarmee het verkeer in gevaar
komt. Dit conform de door de raad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018
(APV artikel 2:50). Deze afspraken gelden voor iedereen.
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Deze met elkaar vastgestelde regels vormen de leidraad bij het dagelijks schoonmaken met veegen waterwagens door onze medewerkers. En daarom gaan onze mensen van onderhoud en
beheer élke dag de straat op om onze binnenstad de beste binnenstad van Nederland te laten
blijven. En is de kans groot dat krijtafbeeldingen vaak snel weer zijn verwijderd. De afbeeldingen
vanuit de stadspromotie zijn daarbij langer blijven staan omdat hiervoor specifieke toestemming
was gevraagd en deze binnen de spelregels uit de APV vielen.
Het college waardeert de actie van GroenLinks en kijkt uit naar de resultaten. In Breda staat de
vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel. Tegelijkertijd vraagt het college om met respect
voor de kaders en regels die we met elkaar hebben afgesproken invulling te geven aan de actie.
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