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1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota genoemde zestien locaties als vrije
plakplaatsen zoals bedoeld in artikel 75 van de APV.

2. Het college besluit tot het aanbrengen van drie vervangende plakplaatsen, een eenmalige
opknapbeurt van alle bestaande locaties (borden en zuilen), het verwijderen van graffiti uit
tunnels in Haarlem en het opschonen van de ‘graffitiwand’ op ’t Landje, gelegen in het
verlengde van de Garenkokerskade en de Delft.

3. De kosten van het besluit bedragen € 42.500,- de baten van het besluit bedragen € 0. Het besluit
wordt betaald uit investeringspost 61.34, die wordt gedekt uit de ISV-gelden van het rijk. Het
hiervoor benodigde krediet is door de raad aan het college gemandateerd bij de
begrotingsvaststelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
5. Bewoners in de omgeving van de nieuw aangewezen plakplaatsen aan de Jansweg en

Kampersingel worden per brief geïnformeerd.
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DOEL: Besluiten
Op grond van artikel 75 van de APV is het verboden aanplakbiljetten aan te brengen in de openbare
ruimte. Dat zelfde artikel stelt dat het college plaatsen aanwijst waar dit wel is toegestaan.

Op grond van jurisprudentie zijn in 2003 vijftien plaatsen aangewezen, verdeeld over de stad. Als
gevolg van de herinrichting van het Raaksgebied en de Stationsomgeving zijn twee van de toen
aangewezen plaatsen in het centrum verdwenen. Met de werkzaamheden op en rondom het Deli-terrein
in Haarlem noord is ook daar een locatie verdwenen. In dit besluit worden drie vervangende plaatsen
aangewezen.
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Onderwerp: Actualisatie aanwijzing locaties vrije plakplaatsen
Reg. Nummer: WZ/OGV/2010/415682

1. Inleiding
Op 2 februari 2003 stelde het college de nota “Aanwijzing locaties vrije
plakplaatsen” vast (BOR/2003/1095). Op grond van artikel 75 van de APV is het
verboden om zonder toestemming aanplakbiljetten te plakken. Om dit verbod te
kunnen handhaven is het nodig dat het college plaatsen beschikbaar stelt waar het
wél is toegestaan aanplakbiljetten te plakken.

Op grond van jurisprudentie zijn in 2003 vijftien plaatsen aangewezen, verdeeld
over de stad. Als gevolg van de herinrichting van het Raaksgebied en de
Stationsomgeving zijn twee van de toen aangewezen plaatsen in het centrum
verdwenen. Met de werkzaamheden op en rondom het Deli-terrein in Haarlem
noord is ook daar een locatie verdwenen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota genoemde zestien

locaties als vrije plakplaatsen zoals bedoeld in artikel 75 van de APV.
2. Het college besluit tot het aanbrengen van drie vervangende plakplaatsen,

een eenmalige opknapbeurt van alle bestaande locaties (borden en zuilen),
het verwijderen van graffiti uit tunnels in Haarlem en het opschonen van de
‘graffitiwand’ op ’t Landje, gelegen in het verlengde van de
Garenkokerskade en de Delft.

3. De kosten van het besluit bedragen € 42.500,- de baten van het besluit
bedragen € 0. Het besluit wordt betaald uit investeringspost 61.34, die
wordt gedekt uit de ISV-gelden van het rijk. Het hiervoor benodigde krediet
is door de raad aan het college gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

5. Bewoners in de omgeving van de nieuw aangewezen plakplaatsen aan de
Jansweg en Kampersingel worden per brief geïnformeerd.

3. Beoogd resultaat
Door te voorzien in een aantal plaatsen waar het is toegestaan om aanplakbiljetten
te plakken, is het mogelijk te handhaven op het zonder toestemming plakken van
biljetten. Dit voorkomt wildplakken, wat het straatbeeld zou ontsieren.

Om deze reden worden de volgende plaatsen aangewezen. De cursief gedrukte
locaties zijn nieuw, de overige locaties zijn bestaand.

Centrum/ Zuidwest
1. Essenstraat, zijgevel Parkeerzaken (bord)
2. Hoek Zakstraat/Bakenessergracht (bord)
3. Jansweg, zijgevel garage / Beijneshal (bord)
4. Ruychaverstraat, achterzijde Sociale Dienst (bord)
5. Kampersingel, berm ter hoogte van Kamperstraat (zuil)

Ook wordt voor stadsdeel Centrum de Zijlvest, tussen huisnummer 1 en de ingang
van de parkeergarage, aangewezen als mogelijke tijdelijke locatie. Deze locatie zal
alleen worden gebruikt als de fasering van het Raaksproject dat mogelijk maakt.

Collegebesluit
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Noord
1. Kruising Planetenlaan / Rijkstraatweg (zuil)
2. Marsmanplein (zuil)
3. Soendaplein, berm tegenover parkeerterrein Albert Heijn (bord)
4. Kleverlaan, bij rotonde Verspronckweg, langs het sportveld (bord)
5. Paul Krugerkade / hoek Ben Viljoenstraat bij Union Chocolade fabriek

(bord)

Schalkwijk / Oost
1. Zwedenstraat, hoek Belgiëlaan, in trottoir naast nr. 41/43 (bord)
2. Floris van Adrichemlaan bij Damiate college (bord)
3. Floridaplein, berm ter hoogte van nr. 16 (bord)
4. Amsterdamse Poort nabij Teyelstraat (bord)
5. Beatrixplein, bij papierbakken (zuil)
6. Fie Carelsenplein, overkapping ten westen van ingang Spaarnehal (bord)

Het bord aan het Fie Carelsenplein hangt er al ten minste vijf jaar, maar de plaats is
nog niet eerder aangewezen als vrije plakplaats.

4. Argumenten
Het voorstel past in ingezet beleid
Om wildplakken te voorkomen en om er tegen te kunnen optreden, is het nodig om
plaatsen aan te wijzen waar men mag aanplakken. Met het verdwijnen van
bestaande locaties ontstaat de noodzaak om nieuwe locaties aan te wijzen.

Financiën
De kosten voor het plaatsen van een nieuwe zuil en een aantal borden, samen met
de eenmalige schoonmaakronde, bedragen € 42.500,- en zijn als volgt opgebouwd:

 Nieuwe plakplaatsen: € 7.000,-
 Plakplaats, replica peperbus: € 19.000,-
 Reinigingsactie graffiti € 8.500,-
 Aanpak ‘het Landje’ € 4.000,-
 Aanpak bestaande locaties € 4.000,-

Er is geld gereserveerd voor de benodigde investeringen
In het investeringsplan is onder nummer 61.34 een bedrag van € 66.000,-
gereserveerd voor de aanpak van wildplakken. Deze investering wordt gedekt
vanuit rijksgelden in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV). De op de IP-post resterende ISV-gelden worden aangewend in de actualisatie
van ISV-bestedingen.

5. Kanttekeningen
Omwonenden kunnen het niet eens zijn met de aanwijzing
Met het aanwijzen van plaatsen waar aanplakbiljetten mogen worden geplakt,
bestaat altijd de kans dat omwonenden liever een andere plaats zouden zien.
De zijgevel van de Beijneshal in de Jansweg ligt op relatief grote afstand van de er
tegenover gelegen panden. Op de locatie op de Kampersingel ter hoogte van de
Kamperstraat heeft altijd een zogeheten peperbus gestaan, de zuil die zal worden
geplaatst is een replica van deze peperbus. De locatie aan het Soendaplein is in de
berm van de weg tegenover het parkeerterrein van een supermarkt. In deze gevallen
is de kans op bezwaren dus relatief klein.
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6. Uitvoering
Na de aanwijzing van de locaties zullen conform de nieuw aangewezen plaatsen
borden en een zuil worden geplaatst, en wordt een onderhoudsronde van alle
locaties in gang gezet.

De locaties komen in de plaats van drie verdwenen locaties. De beheerkosten
blijven per saldo gelijk, en de nieuwe locaties worden opgenomen in het reguliere
onderhoudsprogramma. In dat programma worden alle plakplaatsen een aantal maal
per jaar ontdaan van oude aanplakbiljetten.

Van de nieuwe locatie staan het bord aan de Jansweg en de zuil aan de
Kampersingel in het directe zicht van woningen. Bewoners in deze delen van de
Jansweg en Kampersingel zullen per brief worden geïnformeerd over het aanwijzen
van deze plaatsen.

7. Bijlagen
Bij deze nota horen geen bijlagen.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


