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 Tegelen, 26 juli 2022 

 

Aan 

College van Burgemeester en Wethouders van Venlo 

Postbus 3434 

5902 RK Venlo 

 

 

Betreft: bezwaarschrift besluit college B&W plaatsing projectborden 

 

 

Geacht college,  

 

Op 16 juni jl. heeft u positief besloten op de aanvraag van Open Dutch Fiber B.V. d.d. 11 april 2022, bij u bekend 

onder kenmerk 2022-0658. Het besluit betreft de instemming met plaatsing van projectborden voor de duur van 

1 jaar op vijf plaatsen binnen de gemeente Venlo. Tegen dit besluit maken wij bezwaar. We verzoeken u om uw 

genomen besluit te herzien en de toestemming tot het plaatsen van de reclamezuilen ongedaan te maken.  

 

Belanghebbend 

Onze vereniging heeft het statutaire doel ‘de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem te bevorderen 

en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan 

het heem’. In de statuten is tevens aangegeven hoe we dit trachten te bereiken: ‘streven naar het behoud van de 

natuurlijke omgeving, gebouwen, kunst en landschappen met name in Tegelen en omgeving’. We zetten ons 

daarmee in voor het behoud van het Tegels materiele en immateriële erfgoed. Hieronder vallen per definitie ons 

Tegelse stedenbouwkundig en landschappelijk karakter, onze Rijks- en gemeentelijke monumenten, evenals de 

herdenking van onze Tegelse en Steylerse oorlogsslachtoffers.  

 

Motivering bezwaarschrift 

Reclameobjecten van dergelijke omvang (2 meter breed en meer dan 5 meter hoog) op enorme betonblokken 

horen ons inziens niet in de openbare ruimte midden in de kernen in onze gemeente. Niet tijdelijk, niet definitief.  

 

Ten eerste heeft de aanvraag van initiatiefnemers d.d. 11-4-2022 geen betrekking op de locaties Grotestraat 

(sectie A 9368) én Raadhuislaan (sectie C 5468) te Tegelen. Om onnavolgbare redenen zijn in uw besluit wel de 

betreffende locaties opgenomen. Deze wijziging betreft geen aanvulling van de ingediende aanvraag (art. 4:5 

Awb), maar een significante wijziging van locatie. De aanvraag is daarmee dusdanig aangepast dat sprake is van 

een nieuwe aanvraag. Het is onduidelijk waarom de aanvraag d.d. 11-4-2022 niet buiten behandeling is gesteld of 

heeft geleid tot een besluit. Het genomen besluit heeft geen betrekking op de aanvraag. 
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De reclamezuilen op de aangevraagde plaatsen in Tegelen zijn ten tweede in strijd met de redelijke eisen van 

welstand (Welstandsnota 2013) en de bepalingen in het Beeldkwaliteitsplan Centrum Tegelen (2005). Ze leveren 

op geen enkele wijze een ‘positieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling 

daarvan’. Met de plaatsing van de zuilen wordt de voortgaande geschiedenis van bouw en gebruik niet 

gerespecteerd. Op het plein dat is vernoemd naar het jaar waarin het Traktaat van Aken is opgesteld én in de 

directe nabijheid van de Rijksmonumentale St. Jozefschool behoort geen schreeuwerige reclame geplaatst te 

worden. Dit geldt in nog grotere mate voor de locatie aan de Raadhuislaan, waar de reclamezuil is geplaatst 

tussen het oorlogsmonument ‘Ik zal handhaven’ en het Maria-Gelofte monument. De plek dus waar we onze 

oorlogsslachtoffers herdenken. Ook daar hoort geen ontsierende reclame voor commerciële doelen geplaatst te 

worden. En al zeker niet met een grootte die niet misstaat langs een autosnelweg.  

 

Ten derde is volgens het gemeentelijk Reclamebeleid (2001) geen enkele reclame toegestaan op de beide locaties 

in Tegelen (woongebieden). Reclamezuiltjes mogen volgens het Reclamebeleid maximaal 1,1 meter hoog zijn. Uw 

Reclamebeleid sluit de instemming met de aangevraagde activiteiten uit. Zo geldt als algemeen criterium voor 

reclame dat de ‘reclame qua plaats, schaal, maat, vorm en kleur moet zijn afgestemd op architectuur van het 

gebouw en/of de bestaande omgeving’. Op geen enkele wijze passen de bouwwerken in de omgeving.  

 

Ten vierde schept instemming met deze aanvraag een precedent voor toekomstige initiatiefnemers. Door 

dergelijke situaties toe te staan krijgen ook andere partijen rechten om op soortgelijke wijze op soortgelijke 

plekken te adverteren. Uw college dient hier een duidelijke lijn te trekken.   

 

Ondanks dat de reclamezuilen geen ‘masten’ zijn zoals bedoeld in uw Nota Reclamemasten (2013), dient ons 

inziens wel naar dezelfde toetsingspunten gekeken te worden voor grootschalige reclame-uitingen. Volgens deze 

nota zijn dit ‘het markeren van economische activiteit, zorgvuldig omgaan met het omliggende landschap, het 

voorkomen van aantasting van het woongenot en de relatie met reeds aanwezige objecten’. Aan de drie 

laatstgenoemde kaders wordt op geen enkele wijze voldaan.  

 

Tot slot 

Wij vernemen graag uw besluit op ons bezwaarschrift. Indien het wenselijk is dat wij ons bezwaarschrift 

toelichten, dan zijn wij daartoe bereid. We verzoeken u verder om de beslissing niet uit te voeren tot u een 

beslissing op ons bezwaarschrift heeft genomen. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het bestuur van de Heemkundige Kring Tegelen 

 

 

 

John Raijer     

Secretaris      

 

 

 

 


