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Beantwoording art. 41 vragen
Stoepkrijtverbod in Oss

Geachte heer Van der Voort,

Op 13 mei 2017 heeft u artikel 41 vragen gesteld over een stoepkrijtverbod in Oss.
In deze brief geven wij u puntsgewijs antwoord op uw vragen.
1.

Is het college op de hoogte van het huidige verbod op stoepkrijten?
De gemeente Oss kent geen echt verbod op stoepkrijten, maar u bedoelt waarschijnlijk
artikel 2:42 uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Van dit verbod zijn wij op de
hoogte.

2.

Wat is de mening van het college op dit verbod?
Artikel 2:42 APV is een algemeen verbod om het plakken, bekrassen en bekladden tegen
te gaan van openbare plaatsen (o.a. wegen) en onroerende zaken.
Dit artikel is het standaard voorschrift zoals dat door de VNG in haar modelverordening
staat. De bedoeling van dit verbod is uiteraard om het illegaal plakken van affiches en
dergelijke en daarnaast het bekladden van muren, kastjes, schuttingen zonder
toestemming van de eigenaar te voorkomen (denk aan graffiti) en zo nodig hiertegen te
kunnen optreden.
Strikt genomen valt het stoepkrijten ook hieronder en zouden kinderen de eigenaar van
de stoep, meestal de gemeente, dus eerst schriftelijk om toestemming hiervoor moeten
vragen. Dit gaat wel heel erg ver en gebeurt in de praktijk ook nimmer.
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Eigenlijk is er dus sprake van gedogen van het stoepkrijten op gemeentegrond en zal
alleen in excessituaties hiertegen worden opgetreden. Het lijkt ons verstandig om dit ook
zo te laten.
3.

Is het college het met de SP eens dat handhaving van dit specifieke verbod
buiten proportioneel is? En dat daarom vaak niet tot handhaving overgegaan
wordt?
Als het gaat over het tekenen met stoepkrijt door kinderen op straat of op de stoep zijn
wij het helemaal met u eens dat we daar niet op handhaven. Dit hebben we nooit gedaan
en gaan we ook niet doen.
4. De SP wil het college opdragen om de raad een voorstel te sturen waarin het
stoepkrijtverbod afgeschaft wordt, door middel van het schrappen van Art
2:42 lid 2 sub b. Gaat het college dit doen door middel van deze oproep?
Ja, wij willen verdere discussies in de toekomst over stoepkrijten voorkomen. Daarom
zullen wij de raad nog dit jaar bij de algemene aanpassing van de APV voorstellen om
ook het artikel 2:42 aan te passen. We zullen dit zo doen dat er geen sprake meer is
van een stoepkrijtverbod, anders dan de algemene regeling die betrekking heeft op
excessituaties.

Wij vertrouwen er op dat wij u met deze brief naar tevredenheid geantwoord hebben.

Met vriendelijke groeten,
Namens burgemeester en wethouders van Oss,

Mr. J. van der Schoot,
Wethouder Openbare Ruimte c.s.

