
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: DEHof1949@kpnmail.nl [mailto:DEHof1949@kpnmail.nl]  
Verzonden: maandag 25 januari 2016 13:55 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Fwd: Re: Driehoekreclame 
 
Geachte Griffie, 
 
Graag bijgaande vragen als art 41 vragen aan het College voorleggen: 
 
 
Als het juist is, is er door de gemeente in overleg met Driehoekreclame besloten dat de regeling voor 
culturele evenementen om gratis op een beperkt aantal borden voor een periode van 2 weken in de 
gemeente Stichtse Vecht is ingeperkt naar nog maximaal 1 week gratis per 1 januari 2016. 
 
Hierover de volgende vragen: 
 
1. In welk overleg en wanneer met betrokken culturele verenigingen is dit besloten? 
2. Is het nu niet strijdig met het coalitie beleid om juist cultuur te promoten? 
3. zijn er financiële of andere redenen voor de gemeente om deze inperking te willen of voorstellen 

gedaan? 
4. zijn er financiële redenen voor Driehoekreclame om deze inperking te willen? 
5. weet u dat hierdoor het nog kostbaarder wordt voor de cultuur, om bekendheid te geven aan hun 

activiteiten, omdat eigen activiteiten voor reclame in de openbare ruimte niet mogelijk zijn. 
6. Heeft enig idee wat plaatsingskosten en drukkosten zijn, om op deze manier 2 weken te 

"adverteren" op locaties die men niet zelf kan invullen of als zinvol ervaart? 
7. Heeft u een vervangend alternatief overwogen: bijv. uw ruimte van 5% zendtijd bij de locale TV 

hiervoor in te zetten? 
8. Of andere alternatieven of compensatie heeft u in gedachte? 
 
Stichtse Vecht Beweegt 
Dik van 't Hof 
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________________________________ 
 
DISCLAIMER: 
 
Elke e-mail die binnenkomt bij Gemeente Stichtse Vecht wordt  
vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat  
een e-mail door derden wordt ingezien. De Gemeente Stichtse Vecht kan  
in geen geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres-  
en telefoonnummergegevens die voor de beantwoording van een e-mail  
worden opgegeven, zullen alleen voor dit doel door de Gemeente Stichtse  
Vecht worden gebruikt. Gemeente Stichtse Vecht verstuurt formele  
berichten uitsluitend schriftelijk, dus niet via e-mail. Aan dit email-bericht kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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