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Beste voorlichter bij de provincie,
Afgelopen week hebben we een fietsvakantie gehad in uw prachtige provincie.
Alleen begrijpen we niet waarom de vlaggen daar op zijn kop (mogen?) hangen.
Er zijn veel burgers die zich hier aan storen.
Ook toeristen!
Daarom heb ik een brief opgesteld en deze zit in de bijlage voor het provinciebestuur en de
leden van de provinciale staten.

Wilt u hier gehoor aan geven?

Met vriendelijk groet,
Bernadette de Boer
Amersfoort


Amersfoort, 10 oktober 2022



Aan de Provincie Drenthe

Westerbrink 1

9405 BJ Assen.



Onderwerp: de omgekeerde vlaggen in de publieke ruimte

Beste leden van de provinciale staten en provinciebestuur,

Afgelopen week hebben wij een heerlijke fietsvakantie gehad in uw prachtige en natuurschone provincie. We hebben genoten van de natuur, de fietspaden, de culturele activiteiten en de prettige contacten met de bevolking onderweg.

Zeker voor herhaling vatbaar!



Alleen het verstoorde straatbeeld met al die omgekeerde vlaggen in het landschap was ons een doorn in het oog.

Natuurlijk mogen en moeten de boeren protesteren. Het gaat om de manier waarop.

Daarom neem ik de moeite om me tot u te richten.

De publieke ruimte is van ons allen. En de Nederlandse vlag ook. Die is voor volk en vaderland

en voor alle inwoners en die hoort niet op zijn kop. Dit is minderwaardig.

En die hoort ’s avonds te worden binnen gehaald volgens de wet.

Daarom wil ik u vragen om de mensen van die vlaggen te sommeren de vlag weg te halen en er een grote rode zakdoek voor in de plaats te hangen. Te beginnen in Ruinerwold

Alle  vlaggen van de gemeentelijke bezittingen zoals lantaarnpalen en rotondes te verwijderen.



Ik vind het jammer deze brief te moeten schrijven en betreur het dat de provincie de wet niet normaal handhaaft en dat ik daarom de moeite moet nemen u hierop te wijzen.

Ik weet dat ik namens vele stille toeristen reageer, die hun schouders maar ophalen.

Ik hoop dat u gehoor zal geven aan mijn verzoek en kijk uit naar uw reactie.

Bernadette de Boer

Zocherpad 44

3822 TK Amersfoort

berndeboer@gmail.com
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