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Onderwerp: omgekeerde Nederlandse vlaggen in de openbare ruimte 

 

Op vele plekken in de gemeente hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen – overigens de vlag van 

Sleewijk Holstein – als protest tegen het landelijk stikstofbeleid. En als protest tegen de, onzes 

inziens, tot nu volstrekt ontoereikende voorstellen van het kabinet om de landbouwsector te 

ondersteunen in de transitie naar een duurzame, natuurvriendelijke landbouw. De vlaggen bevinden 

zich deels op privéterrein, een ieders goed recht, maar grote aantallen vlaggen hangen ook in de 

openbare ruimte, vastgemaakt aan gemeentelijke eigendommen zoals lantarenpalen.  

  

Al ruim twee maanden wordt structureel niet gehandhaafd op deze overtreding van de algemene 

plaatselijke verordening (APV), ook in de rest van Nederland. Dat het college eerder het 

vlaggenprotest gedoogde is, gezien de emotie van het moment, te begrijpen. Echter, niet iedereen is 

het eens met waar de omgekeerde vlaggen voor staan: er zijn – ook onder boeren – mensen die zich 

geïntimideerd voelen door deze uitingen. Hen lijkt het spreekrecht te worden ontnomen nu er “namens 

hen” de openbare ruimte in bezit wordt genomen. Ook zijn er inwoners die dit gebruik van de 

Nederlandse vlag ongepast vinden. Met het blijvend gedogen van deze actie in de openbare ruimte 

aan één groep inwoners wordt een precedent geschapen waarbij de ene groep inwoners meer stem 

wordt gegeven dan de andere. Het blijven gedogen van de overtreding wordt daarmee een politiek 

statement van de gemeente die door vele inwoners niet wordt gedeeld. Inmiddels hebben meerdere 

(ook Twentse) gemeenten besloten om de vlaggen in de openbare ruimte weg te halen.  

  

We hebben hierover de volgende vragen: 

1. Is het college het met ons eens dan het gemeentelijk bestuur er is om in maatschappelijke 

conflicten het gesprek aan te gaan met eenieder en dat met het blijvend gedogen van een protest het 

lijkt alsof het college de uitingen van onvrede van een specifieke groep inwoners politiek-bestuurlijk 

ondersteunt?  

2. Begrijpt u dat dit door groepen inwoners als ongelijke behandeling wordt ervaren en dat dit het 

gesprek niet ten goede komt? 

3. Bent u van plan op korte termijn de APV te gaan handhaven en de vlaggen te verwijderen of 

te laten verwijderen door hen die ze hebben opgehangen? 

a. Zo ja: wanneer en hoe? 

b. Zo nee: waarom niet? 


