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Beantwoording van de vragen 
Op zaterdag 26 juni jl. heeft de nieuwe politieke partij, Woerden voor Democratie, geflyerd op het marktplein in Woerden. 
Wij zijn toen benaderd door de marktmeester met het verzoek om het marktplein te verlaten en elders te gaan flyeren. Op 
de vraag waarom wij niet op het marktplein mochten flyeren werd ons door de marktmeester verteld dat dit vergunning 
plichtig was. Wanneer de vergunning door de gemeente verleend zou worden zouden wij een vaste locatie op het 
marktplein toegewezen krijgen en wij zouden dan alleen op die aangewezen plaats flyers mogen uitdelen. Voor flyeren op 
andere plaatsen dan het marktplein zou volgens de markmeester geen vergunning nodig zijn. Wij hebben toen op 
aanwijzing van de marktmeester het marktplein terstond verlaten. 
 
Beantwoording vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 
 
1. Op welke lokale regelgeving is gebaseerd dat voor flyeren op het marktplein van Woerden een vergunning plicht geldt?  
Bij het wegzenden was sprake van een misverstand. Woerden voor Democratie mocht daar flyers uitdelen en is ten 
onrechte weggestuurd. De wethouder heeft hierover telefonisch contact met Woerden voor Democratie opgenomen om 
dit uit te leggen. Flyeren om iets te verkopen of promotie te maken ten behoeve van de verkoop valt onder het begrip 
venten. Venten wordt gereguleerd via de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015. In de Raadsinformatiebrief 
met het kenmerk Z/21/014174 / D/21/026339 wordt een toelichting gegeven over het geactualiseerde standplaatsen en 
ventenbeleid dat onlangs is vastgesteld. Uw vragen richten zich op het flyeren door politieke partijen. Flyeren door een 
politieke partij valt niet onder het begrip venten. Het flyeren door politieke partijen is niet gereguleerd via lokale 
regelgeving. Wanneer er vanaf een tafel, kraam of een ander object wordt geflyerd, dan is er sprake van een standplaats. 
Voor het innemen van de standplaats op het marktterrein is een vergunning nodig. Het gaat dan niet om het flyeren, maar 
het plaatsen van een object. Met het oog op de huidige inrichting van de weekmarkten in het kader van de 
coronamaatregelen is het van belang om te voorkomen dat er onvoldoende ruimte is om 1,5 meter aan te houden op de 
looppaden en rondom de markt. Afstemming met de marktmeester over activiteiten op de markt, zoals flyeren, is dan ook 
wenselijk. 
 
2. Wanneer heeft de gemeenteraad van Woerden een raadsvoorstel aangenomen waarin het flyeren door politieke 
partijen gereguleerd wordt?  
Er is geen voorstel door de gemeenteraad aangenomen met het onderwerp flyeren door politieke partijen. 
 
3. Is het college van mening dat er lokale regels nodig zijn voor het flyeren door politieke partijen? Indien dat het geval is 
kan het college dan aangeven waarom het dat nodig vindt?  
De huidige regels acht het college voldoende. 



 
4. Op welke andere locaties wordt flyeren door politieke partijen gereguleerd?  
Er zijn geen locaties waar het flyeren door politieke partijen wordt gereguleerd. 
 
5. Welke boete of straf staat er op het tegen de regels in flyeren door politieke partijen?  
Er is geen verbod op flyeren door politieke partijen. 
 
6. Is het college het met Woerden voor Democratie eens dat politieke partijen zich in Woerden vrijelijk onder inwoners 
moeten kunnen bewegen en dat die politieke partijen zelf wel weten aan te voelen of het benaderen van inwoners over 
politieke kwesties wel of niet gewenst is? Waarom wel/niet?  
Ja. Er is geen aanleiding om een voorstel of beleid op te stellen over het flyeren door politieke partijen. 
 
7. In verlenging van vraag 5; is het college het met Woerden voor Democratie eens dat politieke partijen daarbij zouden 
moet kunnen te flyeren in de gemeente Woerden?  
Ja 
 
8. Is het college bereid een voorstel aan de raad te doen toekomen waarmee het mogelijk wordt voor politieke partijen 
overal te kunnen flyeren in de gemeente Woerden?  
Er zijn geen beperkingen voor het flyeren door politieke partijen. Een voorstel is daardoor overbodig. 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/028278 



 

 

Schriftelijke vragen over flyeren binnen de gemeente Woerden door politieke partijen 

Op zaterdag 26 juni jl. heeft de nieuwe politieke partij, Woerden voor Democratie, geflyerd op het 

marktplein in Woerden. Wij zijn toen benaderd door de marktmeester met het verzoek om het 

marktplein te verlaten en elders te gaan flyeren. Op de vraag waarom wij niet op het marktplein 

mochten flyeren werd ons door de marktmeester verteld dat dit vergunning plichtig was. Wanneer 

de vergunning door de gemeente verleend zou worden zouden wij een vaste locatie op het 

marktplein toegewezen krijgen en wij zouden dan alleen op die aangewezen plaats flyers mogen 

uitdelen. Voor flyeren op andere plaatsen dan het marktplein zou volgens de markmeester geen 

vergunning nodig zijn. Wij hebben toen op aanwijzing van de marktmeester het marktplein terstond 

verlaten. 

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Op welke lokale regelgeving is gebaseerd dat voor flyeren op het marktplein van Woerden 

een vergunning plicht geldt? 

2. Wanneer heeft de gemeenteraad van Woerden een raadsvoorstel aangenomen waarin het 

flyeren door politieke partijen gereguleerd wordt? 

3. Is het college van mening dat er lokale regels nodig zijn voor het flyeren door politieke 

partijen? Indien dat het geval is kan het college dan aangeven waarom het dat nodig vindt? 

4. Op welke andere locaties wordt flyeren door politieke partijen gereguleerd? 

5. Welke boete of straf staat er op het tegen de regels in flyeren door politieke partijen? 

6. Is het college het met Woerden voor Democratie eens dat politieke partijen zich in Woerden 

vrijelijk onder inwoners moeten kunnen bewegen en dat die politieke partijen zelf wel weten 

aan te voelen of het benaderen van inwoners over politieke kwesties wel of niet gewenst is? 

Waarom wel/niet? 

7. In verlenging van vraag 5; is het college het met Woerden voor Democratie eens dat politieke 

partijen daarbij zouden moet kunnen te flyeren in de gemeente Woerden?  

8. Is het college bereid een voorstel aan de raad te doen toekomen waarmee het mogelijk 

wordt voor politieke partijen overal te kunnen flyeren in de gemeente Woerden?  

Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
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