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Leiden, 19 februari 2007 
 
 
Onderwerp: advies over toelatingsbeleid spandoeken. 
 
 
Geachte heer Steegh, 
 
Met uw brief van 15 februari vroeg u een spoedadvies over het voorgenomen tijdelijke beleid van het 
College met betrekking tot het toestaan van spandoeken tijdens de campagneperiode voor het RGL-
referendum. 
 
Wij zijn het ermee eens dat er voldoende gelegenheid moet zijn om ook via spandoeken campagne te 
voeren. Nu geconstateerd is dat op dit moment geen goed afwegingskader en geen duidelijke criteria 
zijn, zal hierbij een aantal tijdelijke vuistregels moeten worden gehanteerd. Het uitgangspunt daarbij zal 
moeten zijn dat de campagnes niet meer mogen worden belemmerd dan noodzakelijk is. 
In uw brief noemde u elf criteria. De meeste daarvan kunnen wij onderschrijven. Wij plaatsen kantteke-
ningen bij de volgende criteria: 
 
1. Verkeersveiligheid.  
Dit zou volgens uw brief betekenen dat spandoeken in elk geval niet mogen worden opgehangen boven 
hoofdroutes en wijkontsluitende routes. Het is de vraag wat de definitie daarvan is. Het komt ons voor 
dat de verkeersveiligheid vooral in het geding is op routes waar het autoverkeer snel pleegt te rijden. In 
de binnenstad is dat niet het geval. Wij adviseren u daarom om duidelijk te maken wat voor de toepas-
sing van dit beleid wordt verstaan onder hoofdroutes en wijkontsluitende routes, en om aan te geven 
dat wegen in de binnenstad daar niet onder vallen. 
 
2. Het ontsierend zijn voor de omgeving.  
Nu het gaat om spandoeken die slechts enkele weken blijven hangen, zou soepel met dit criterium kun-
nen worden omgegaan. 
 
7. Spandoeken moeten minimaal 500 meter uit elkaar hangen.  
Een afstand van 100 meter lijkt ons ruim voldoende. De door u genoemde afstand leidt ertoe dat wan-
neer organisatie A een spandoek boven het midden van bijvoorbeeld de Hooigracht hangt, organisatie 
B niet meer in staat is om daar in dezelfde straat iets tegenover te stellen. Dat lijkt ons ongewenst. 
 
11. Per actiegroep/organisatie mogen er maximaal 5 spandoeken in Leiden worden opgehangen. 
Voor een dergelijke beperking bestaat ons inziens onvoldoende reden. 
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