Barneveld, 29 augustus 2022
Onderwerp: Weg met de protest vlaggen in de openbare ruimte
Geacht college,
Protesteren is een grondrecht. De afgelopen maanden hebben boeren en burgers met
aanverwante beroepen hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Logisch, want hun toekomst is
momenteel onzeker. In onze van oorsprong agrarische gemeente, leven veel bewoners mee
met de protesterende boeren. Tegelijkertijd zijn er in onze gemeente ook veel mensen die
zich grote zorgen maken over de toestand en toekomst van onze natuur en onze
leefomgeving.
Als (lokale) overheid hebben wij de taak om te zorgen dat de protesten rechtmatig verlopen
en dat er geen willekeur plaatsvindt. Wij dienen ons als overheid neutraal op te stellen, maar
zijn er tegelijkertijd voor onze burger en boer. We maken ons wat dat betreft zorgen.

We zien in de openbare ruimte nog steeds veel omgekeerde vlaggen. Zowel aan
lantaarnpalen als recent op ons wegdek. Dit wordt door een gedeelte van onze bewoners als
pijnlijk ervaren.
Op grond van artikel 42 van de organisatieverordening stelt Pro’98 de volgende schriftelijke
vragen:
1. 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?
2. 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?
3. 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?
4. Zou een burgervader hier niet weliswaar meelevend, maar neutraal in moeten staan? Wat
voor boodschap denkt de burgemeester hiermee af te geven?
5. 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?
6. 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?
8. 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?
Met vriendelijke groet,
Frank van der Lubbe
Pro’98

