
From: Meldpunt Schadelijk Geluid <hoogtoon@gmail.com> 

Sent: dinsdag 10 juni 2014 11:41:21 

To: undisclosed-recipients:; 

Cc:  

Subject:  Merknaam in de APV? 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Helaas kunnen we deze e-mail niet rechtstreeks sturen aan het VNG 
omdat zij geen e-mails in behandeling nemen van de burger. Vandaar dat 
ik het via deze weg moet doen. 
 
Wilt u dit bericht doorsturen aan de raadsleden die het beleid 
uitvoeren aangaande de APV? Indien uw gemeente geen AVP heeft met 
betrekking tot de Mosquito, dan kunt u deze e-mail ongelezen 
verwijderen. 
 
In de AVP wordt een merknaam genoemd namelijk mosquito. Ik vind dat 
merknamen niet mogen voor komen in de Algemeen Plaatselijke 
Verordening. Een kamerlid gaf aan dat het met een kleine letter 
geschreven is. Dan nog vind ik dat onwenselijk. Immers als u Philips 
of philips schrijft beiden is duidelijk om welk merk het gaat. 
 
Hierbij voorbeeld van de betreffende APV artikel: 
 
Artikel 4:6b Mosquito (1) 
    * 1. 
In dit artikel wordt onder een mosquito verstaan: een apparaat dat een 
slechts voor jongeren hoorbare, hinderlijke hoge pieptoon produceert, 
met als doel groepen jongeren weg te houden van plaatsen waar zij 
overlast veroorzaken. 
    * 2. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 4:6 kan de burgemeester in 
het belang van de openbare orde besluiten op een openbare plaats een 
mosquito aan te brengen bij gebleken ernstige overlast door jongeren 
op die plaats. 
    * 3. 
De aanwezigheid van een mosquito wordt duidelijk kenbaar gemaakt op de 
plaats waar deze is aangebracht. 
    * 4. 
Een mosquito is alleen in werking op die tijdstippen dat overlast 
redelijkerwijs valt te verwachten. 
    * 5. 
Een mosquito wordt aangebracht voor een periode van ten hoogste zes 
maanden. De burgemeester kan die periode telkens met een periode van 
ten hoogste zes maanden verlengen. 
 
 
Verder wordt er in aangegeven dat alleen jongeren hoorbaar is. Waarop 
is dat gebasseerd? Het is namelijk afhankelijk van hoe goed je gehoor 
nog is. Iemand van 30 kan het ook nog horen, valt die ook onder een 
jongere? Onduidelijk is welke toonhoogtes het daadwerkelijk gaat. Het 
gaat hierbij om hoogfrequent geluid als ik de specificatie lees van de 
Mosquito. 



 
 
Wat is uw menig dat er een merknaam in de APV is opgenomen? Vind u ook 
dat de merknaam geschrapt dient te worden? Dan wel te kiezen voor de 
naam van het geluid? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoek 
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