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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Het is lovenswaardig dat de gemeente via allerlei plannen bezig is meer mensen te mobiliseren naar de 
stembus te gaan, belangrijkheid hiervan is steeds meer noodzakelijk. 
 
Op een ander punt van promotie zou ik u willen wijzen:, nl. de grote openbare aanplakborden die door uw 
gemeente overal in de stad geplaatst worden. Elke 4 jaar is het weer een dringen van jewelste om opnieuw 
weer de beste plaats met je poster op het aanplakbord geplaatst te krijgen. De ene politieke partij plaatst 
schaamteloos zijn poster over de poster van (collega) andere politieke partij. Somtijds is het gewoon een 
grote janboel, respectloos naar elkaars politieke partij. 
 
De oplossing is simpel en met een beetje goede wil uwerzijds zeer makkelijk oplosbaar. 
Maak vakken op de aanplakborden en nummer deze naar grote van de partij, bv. CDA 1,  VVD 2, Pv/d A 3, 
etc. Tevens bepaalt u de grootte  
van de posters en weet vervolgens elke partij waar ze zich aan te houden heeft en op welk nummer men zijn 
poster mag plakken. 
Het is zo eerlijk als het maar zijn kan, aan u deze suggestie door en uit te voeren, alle problemen van 
posters plakken opgelost. 
 
Mag ik uw reactie vernemen? 
Met vriendelijke groet van Helmond Aktief, Theo van Mullekom.    
 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
 
De gemeente Helmond faciliteert op allerlei wijzen het verkiezingsproces. Zo worden er 22 grote 
verkiezingsborden geplaatst in Helmond op strategische plaatsen. De verkiezingsborden zijn onderwerp van 
gesprek geweest in het overleg met de lijsttrekkers en partijvoorzitters op 28 november 2013. Tijdens dit 
overleg zijn alle activiteiten besproken voor de opkomstbevordering voor de verkiezingen 2014. Met de 
lijsttrekkers en partijvoorzitters is afgesproken dat het plakken van de posters gebeurt zoals bij voorgaande 
verkiezingen. De spelregels hiervoor zijn bekend. Deze spelregels worden bij iedere verkiezing naar de 
partijen verzonden. Wij gaan ervan uit dat iedere partij hier zorgvuldig mee omgaat. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
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