From: Top, Gerhard van den
Sent: Monday, February 23, 2015 9:40 PM
To: hansbremer@zonnet.nl
Subject: Re: Verzoek tot plakborddiscipline

150223

Goedenavond beste Hans,
Dankjewel voor het delen van deze informatie. Zoals je weet is dit een kwestie waar ik / wij
vanuit AGV geen rol hebben: de Gemeenten plaatsen en beheren deze borden. Intussen zet
ik mij vooral in - zoals je misschien hebt opgemerkt- er om onze verkiezingen bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen. Hopelijk heeft de gemeente nog ideeën over
manieren om problemen als deze te voorkomen of repareren.
Succes met jullie campagne. Gaan er binnenkort nog debatten plaats vinden waarin we jou
of andere fractie genoten in actie kunnen zien / horen?
Hartelijke groet,
Gerhard
Op 22 feb. 2015 om 22:03 heeft "hansbremer@zonnet.nl" <hansbremer@zonnet.nl> het
volgende geschreven:
Geachte heer van der Laan (hoofdstembureau Amsterdam),
Geachte heer van den Top (hoofdstembureau AGV),
Geacht bureau verkiezingen Amsterdam (dhr Klijsen),
Op zondag middag 22 februari 12 uur zag ik dat er op het bord bij de Nederlandse Bank
(foto1) en bij de Stopera nog alleen onze poster van Eigen Woning en Water! en de poster
van de Socialistische Waterschapsvereniging waren geplakt.
Enkele uren later zag ik dat er een in termen van beschikbare ruimte onevenwichtig grote
poster van de SP gedeeltelijk over de posters van EWW! en SwV was geplakt, terwijl de SP
ook naast de posters van EWW! en de SwV had kunnen plakken.
Ik wil de heer van der Laan en de heer van den Top verzoeken om de SP en eventuele andere
partijen die over posters heen plakken te berispen.
Dat nu reeds de SP over onze posters heeft geplakt, terwijl het hele bord nog verder leeg
was mag niet gepaard gaan zonder berisping.
Graag word ik geïnformeerd of en op welke wijze de berisping gaat plaatsvinden.
Vriendelijke groet,
Drs Ing Hans Chr Bremer
Fractievoorzitter Eigen Woning en Water!
Waterschap AGV
020-6719453
Bijlagen + Toelichting:
Foto3.Nederlandse Bank 22feb: F150222SPokeDNB.jpg>De SP heeft met een twee keer zo
grote poster als EWW! toch over EWW! geplakt , terwijl de rest van het bord nog vrijwel leeg
was.
Foto4.Stopera 22feb: F150222SPoverEWWenSwV.jpg>Zonder rekening te houden met de
lege ruimte op de borden heeft de partij REKEN AF! over de poster van Eigen Woning en
Water ! en de SwV geplakt.

