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Dorst, dynamisch dorp in het groen! Samen met u!
Aan het college van B&W van de gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Dorst, 31 mei 2012
Betreft: reclameborden Dorst.
Geachte college,
Veel bewoners in Dorst, waren onaangenaam verrast toen er plotsklaps, zonder enige communicatie of
aankondiging, een aantal reclameborden werd bevestigd aan lantaarnpalen in Dorst.
Vooral de plaats van drie reclameborden: twee in de Spoorstraat en één bij het kapelletje aan de
wethouder Van Dijklaan geeft veel ergernis; bovendien is het bepaald geen verfraaiing voor het
straatbeeld.
De twee reclameborden in de Spoorstraat staan vlakbij het 30-km bord en plaatsnaambord en bij ‘de
man met geit’.
De Spoorstraat, waar de twee reclameborden staan op gelijke hoogte met de trottoirband, is zo smal,
dat als een (les-)vrachtwagen, of landbouwvoertuig je tegemoet komt, je kans hebt je spiegels eraf te
rijden.
De veiligheid is in het geding door de gevaarlijke plaatsing van de borden. Dit betekent niet alleen
gevaar voor beschadiging van autospiegels, maar ook van fietsers, als ze moeten uitwijken voor de
regelmatig langskomende grote voertuigen. Ze kunnen dan met het stuur of met de arm het bord raken
met alle gevolgen van dien.
Ook is de vraag wie verantwoordelijk is voor de opgelopen materiële of zelfs fysieke schade bij
verwonding: de gemeente of degene die het bord aanrijdt of beschadigt.
Bovendien is een reclamebord bij het kapelletje aan de wethouder Van Dijklaan bij het
plaatsnaambord en 30-km bord geen goede plaats: verwarrend, rommelig en niet fraai.
Hoe is het algemeen beleid hierin en wie heeft dat beleid en de plaatsing bepaald?
Er wordt toch nog veel “wild geplakt”. Wat wordt daaraan gedaan?
Is het alleen bedoeld voor Oosterhoutse evenementen, alleen voor reclame, of allebei?
Wij zouden graag zien dat de drie reclameborden in de dorpskern (tweemaal Spoorstraat en eenmaal
kapelletje) verdwijnen of in overleg worden verplaatst.
In afwachting van een reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens dorpsraad Dorst
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