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12 In  de herziening van de APV 2010 is het 
plaatsen van borden als vergunningplichtig  in  
de wegbermen opgenomen, artikel  2.10. Bij  
deze herziening (blz 4) wordt  dit  expliciet  geen 
onderwerp waarop LSP van toepassing is. 
Worden er ook daadwerkelijk  aanvragen 
hiervoor ingediend, en is dit  naar uw mening 
in  verhouding met het aantal  borden/obstakels 
dat  verrijst  in  onze wegbermen?

Er  wordt  al een tijd  door de gemeente geconstateerd dat  er meer 
borden /obstakels verrijzen langs en in  de wegbermen. Dit  is voor het 
college een onwenselijke situatie. Het  college heeft de sector 
Grondgebied dan ook opdracht  gegeven om hier  een beleidsnota en 
regels voor op te stellen. Vervolgens om ook in  de APV hier  een 
aanpassing/ herziening  voor op te stellen, wat  bij  deze is gebeurd. 
Daarnaast  kunnen wij  u antwoorden dat  voor veruit  de meeste borden 
geen aanvragen voor een vergunning zijn  ingediend. Uitzonderingen 
zijn  de zgn. “sandwichborden” aan palen. Deze zijn  in  de meeste 
gevallen vergund.
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22 Hoe verhoudt  zich de eerste alinea van deze 
brief met het onlangs verwijderde speeltoestel 
op het speelveld bij  Zwaansvliet-Duysburg?

Het  speeltoestel moest verwijderd  worden omdat het door een 
onafhankelijke instantie  bij  de jaarlijkse inspectie was afgekeurd. Op 
dit  moment  worden er geen speelplekken heringericht,  daar nog 
onduidelijk  bestaat  over de indeling en inrichting.  U ontvangt  nog dit  
jaar  een startnotitie  speelvoorzieningen-beleid. Tevens wordt  dan aan 
u voorgesteld een budget beschikbaar  te stellen voor de uitvoering van 
dit  beleid. Aan de hand van dit  budget zullen keuzes gemaakt  worden 
over het eventueel (her)plaatsen van speeltoestellen. In  overleg met de 
kinderraad en de dorpsraden worden de keuzes maken. 



20 Gaan we dit  voorstel nog ontvangen van dhr.  
Groot?

Griffie: Dit  stuk  is in  uw bezit  gesteld en het staat  op de website.

14 Kunnen we er vanuit  gaan dat de brug zal 
worden verwijderd?

Hiervoor zal een voorwaarde in  de omgevingsvergunning worden 
opgenomen.


