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In het krijt staan…

Het was in de zomer van 2009 toen een groep creatieve jongeren besloot
Apeldoorn op te euren met stoepkrijtkunst. Het was echter snel gedaan

Zoeken naar:
Zoeken

met de krijtpret want in onze algemene plaatselijke verordening (APV)
stond dat het bekladden van de openbare weg met materialen zoals krijt
verboden was.
Met verbazing nam de fractie van

Nieuwsbrief

Voornaam:

GroenLinks destijds kennis van het

voornaam

verhaal van de jongeren, die uit angst
voor een boete gelijk waren gestopt

Achternaam:

met krijten. Vanaf dat moment was

achternaam

elk kind dat op straat aan het krijten
was dus eigenlijk bezig met het plegen

Emailadres:

van een strafbaar feit. Te gek voor

Jouw e-mailadres

woorden natuurlijk zo dachten wij, en
met ons een groot deel van de raad* die onze motie “stoepkrijt” steunde

verzenden

en het krijten in Apeldoorn weer legaal maakte.
Fred de Graaf, destijds
burgemeester, zag niks in de

Landelijke Website

wijziging van de APV, maar
kon niks beginnen tegen de
meerderheid van de raad. Als

Laatste Groenlinks055 Tweets

dikke knipoog hadden
Straatkunstenaar Gert Jan van der Kooij in den Haag.

GroenLinks en D66 na a oop

groenlinks055

van de raadsvergadering met

@groenlinks055

stoepkrijt groot “Fred
bedankt” op het Marktplein getekend, wat de burgervader wel kon
waarderen.
Nu anno 2017 constateren we dat de gemeente Apeldoorn een stoepkrijt
vrijhaven van Nederland is, omdat in veel andere gemeenten waaronder
Den Haag het stoepkrijten nog illegaal is. Gelukkig is GroenLinks Den Haag

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
4 uur ago

ondertussen bezig ook in de Hofstad het krijten te legaliseren. Kunst en

groenlinks055

cultuur kunnen wat ons betreft niet genoeg gestimuleerd worden, zo lang

@groenlinks055

een uiting niet kwetsend of beledigend is en deze geen schade veroorzaakt

*Over de motie werd als volgt gestemd: Voor de motie stemmen de leden van

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK

de fracties van PvdA, Leefbaar Apeldoorn, Gemeentebelangen, D66, GroenLinks

6 uur ago

aan publieke eigendommen, de volksgezondheid of natuur&milieu.
Moge alle creatievelingen in het krijt treden voor de vrije expressie!

en VVD, alsmede twee leden van het CDA. Tegen de motie stemmen de leden
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van de fracties van ChristenUnie, SGP en drie leden van het CDA. De motie is
aangenomen.

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago

Bericht de Volkskrant
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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