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Fractie Pro98
De heer F. van der Lubbe

Geachte meneer van der Lubbe,
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19-9-2022
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Uw brief van:
Afdeling:
VVT
Behandeld door:
Dirk Klein
Doorkiesnummer:
(0342) 495 873
Onderwerp:
schriftelijke vragen
protestvlaggen in de
openbare ruimte.

29 augustus 2022 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende protestvlaggen in de
openbare ruimte. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1 en 2:
Is het college het met ons eens dat de publieke ruimte neutraal behoort te zijn en door
geen enkele partij geclaimd mag worden? Ook niet als er veel sympathie is voor de
protesten? Wat als een andere protestbeweging de publieke ruimte kaapt, of een
willekeurige andere actiegroep vlaggen in de openbare ruimte ophangt. Laat het
college deze vlaggen dan ook zo lang hangen?
Antwoord 1en 2:
Net als bij het boerenprotest in juni ligt de focus van het college op de zaken waar we
als gemeente verantwoordelijkheid voor zijn: openbare orde en veiligheid, de openbare
ruimte en het welzijn van onze inwoners en ondernemers. Vanuit dat laatste aspect
hebben we ook oog en oor voor de gevoelens rondom de omgekeerde vlaggen. Er
worden regelmatig uitingen in de openbare ruimte gedaan, die we per geval
beoordelen. Uitingen die leiden tot onveilige en/of discriminerende situaties worden
altijd direct verwijderd. Vlaggen van andere actiegroepen worden op dezelfde manier
beoordeeld.
Vraag 3 en 4:
Vind het college het verstandig gezien het neutrale karakter van een burgemeester dat
de burgemeester een bericht op Facebook over een protestactie met de “langste
omgekeerde vlag” in Stroe deelt? Zou een burgervader hier niet weliswaar meelevend,
maar neutraal in moeten staan? Wat voor boodschap denkt de burgemeester hiermee
af te geven?
Antwoord 3 en 4:
Ons college deelt af en toe lokale nieuwsberichten over actuele onderwerpen op
sociale media, zonder hier een waardeoordeel bij uit te spreken. De burgemeester
heeft naar de vele boerenbedrijven in onze gemeente de afgelopen maanden zijn rol
als burgervader opgepakt, naast zijn goede contacten met vele andere
belangenorganisaties.
Vraag 5, 6 en 7: Op 14 juli meldde het college dat in overleg met de boeren de vlaggen
eind van de week verwijderd zouden worden. Waarom is dit uiteindelijk niet gebeurd en

is er besloten ze toch langer te laten hangen? En waarom is de aanpassing op dit
besluit niet gecommuniceerd/ hoe gecommuniceerd? Vorige week zou het college zich
buigen over de vraag of de vlaggen alsnog moeten worden weggehaald. Dit in verband
met mensen die zich door de omgekeerde vlaggen geraakt voelen. Wat zou er voor
nodig zijn om (indien mogelijk gezamenlijk met de initiatiefnemers) de vlaggen en
andere protest tekens in de openbare ruimte alsnog te verwijderen? Wij willen een
oproep doen aan het college: Haal zo snel mogelijk deze vlaggen en protest tekens
weg uit de openbare ruimte of zorg dat de initiatiefnemers ze weghalen. Is het college
bereid aan deze oproep gehoor te geven?

Blad 2

Antwoord 5 en 6 en 7:
De protestvlaggen hangen niet alleen in Barneveld, maar in het hele land. Gezien dit
gevoelige onderwerp heeft het college besloten om dit punt eerst te bespreken met een
vertegenwoordiging van de boeren. Dit is ook door ons gecommuniceerd. Op 31
augustus heeft dit gesprek plaatsgevonden. De aanwezige boeren maakten heel
duidelijk dat de omgekeerde vlag niet opgevat moet worden als een gebrek aan
respect, maar als een noodkreet over hun situatie. We hebben gesproken over
mogelijkheden om dat signaal op een alternatieve manier onder de aandacht te
brengen, waarbij de protestvlaggen in de openbare ruimte verwijderd kunnen worden.
Wellicht kunnen we als gemeente daar samen met de boeren in optrekken. We
hebben afgesproken binnenkort op dit onderwerp terug te komen.
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