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Geacht College,
Sinds een ruim aantal jaren beschikt Oosterhout over ‘vrije plakplaats’ zuilen op vijf strategische
locaties in de stad. Deze plakplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor niet commerciële reclame.
Van deze zuilen wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor de aankondiging van evenementen en/of
activiteiten in de Gemeente Oosterhout en ver daarbuiten.
Bij meerdere lokale initiatieven, waaronder de Oosterhoutse toneelgroep Link vorig jaar november,
werd gebruik gemaakt van deze plakzuilen, dit vanwege beperkt budget voor promotionele
doeleinden.
Nadere bestudering leerde dat er formaat B-posters hangen, veelal twee aan twee, van
evenementen die niet in Oosterhout plaatsvinden en ook pas over enkele maanden.
Toneelgroep Link is fanatiek aan het plakken geweest maar constateerde dat de volgende dag hun
posters overplakt waren met een of ander dance feest, inderdaad ver hier vandaan en pas na enkele
maanden.
Afgelopen week is duidelijk geworden dat het overplakken gebeurt door ‘Reality Outdoor.nl’, een
commerciële partij die in meer dan 250 Gemeenten, voor 350 euro per week, wildplakzuilen
verhuurt, inclusief drukwerk.
Vraag:
Wat is het huidige beleid omtrent het plakken op de vrije plakplaatsen?
Zijn de vrije plakplaatsen exclusief te gebruiken voor niet commerciële activiteiten in de Gemeente
Oosterhout?
Zijn commerciële partijen zoals Reality Oudoor.nl uit te sluiten om te plakken op deze plakzuilen?
Is de Gemeente Oosterhout bereid om het wild plakken van commerciële activiteiten aan banden te
leggen cq handhavend op te treden?

Tot slot: lokale verenigingen en instanties zijn er bij gebaat, zeker in deze moeilijke corona-tijd, om
die aandacht te krijgen voor hun activiteiten/ evenementen die zij verdienen, zonder hiervoor
onkosten te maken.
Ik zie de beantwoording van de bovengestelde vragen met belangstelling tegemoet.
Namens de Politieke Groepering Gemeentebelangen,
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