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Bekendmaking aanwijzingsbesluit

Het college maakt bekend het aanwijzingsbesluit plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vast te stellen.

Vanaf  20 april 2017 ligt het aanwijzingsbesluit gedurende zes weken ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 28 april  2017. 

Geconsolideerde tekst van de regeling: 

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Artikel 1    Doelstelling 
Door het aanwijzen van categorieën van voorwerpen waarop de vergunningplicht van artikel 2:10a van de 
Algemene plaatselijke verordening 2016 niet van toepassing is, de administratieve lastendruk voor zowel 
burger als overheid te verminderen. 

Hoofdstuk  2 Aanwijzing categorieën

Artikel 2    Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
Als categorie van voorwerpen, als bedoeld in artikel 2:10c van de Algemene plaatselijke verordening  2016, 
wordt aangewezen:
a. vlaggen, wimpels of vlaggenstokken indien ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt; 
b. zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg 

en mits:
- geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt; 
- geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het 

voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt; en
- geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

c. de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met 
laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat 
onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van 
de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

d. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
e. geo- caches, voorwerpen die worden aangebracht ten behoeve van een digitale speurtocht; en
f. bloempotten, plantenbakken en vazen mits:

- de voorwerpen uitsluitend vóór de gevel van het huis worden geplaatst; 
- de voorwerpen niet meer ruimte innemen dan 0,6 meter vanuit de gevel; en
- een vrije doorloopruimte op het trottoir overblijft van 1,80 meter, ter plaatse van straatmeubilair 

volstaat een vrije doorloopruimte van 1,20 meter.
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Artikel 3    Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg door winkeliers
1. Als categorie van voorwerpen, als bedoeld in artikel 2:10c van de Algemene plaatselijke verordening 

2016, wordt aangewezen het uitstallen van verkoopvoorraad op het trottoir door winkeliers mits: 
a. melding wordt gedaan bij het college;
b. de uitstalling binnen een strook van één meter vanuit de gevel van de eigen winkel blijft;
c. de uitstalling niet hoger is dan 1,5 meter;
d. de vrije doorloopruimte op het trottoir minimaal 1.8 meter bedraagt; en
e. de uitstalling alleen aanwezig is tijdens de openingstijden van de winkel.

2. Speeltoestellen mogen in de ruimte bestemd voor het vergunningsvrij uitstallen van winkelvoorraad 
worden geplaatst. 

3. Onverlichte reclameborden mogen in de ruimte bestemd voor het vergunningsvrij uitstallen van 
winkelvoorraad worden geplaatst als:  
a. de opschriften of aankondigingen kleiner zijn dan 1 m² en de langste zijde korter dan 1 meter; en 
b. de opschriften of aankondigingen betrekking hebben op het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of 

op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 4    Handhaving
1. Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg is niet toegestaan als de betreffende locatie ontruimd 

beschikbaar moet zijn in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van 
werken of om andere redenen van algemeen belang.

2. De voorwerpen moeten op eerste aanzegging van een daartoe bevoegde ambtenaar worden ontruimd 
als omstandigheden, als in het eerste artikellid bedoeld, zich voordoen. Er bestaat in dat geval geen 
aanspraak op het innemen van vervangende uitstalmogelijkheid elders of op schadevergoeding. 

3. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren gegeven aanwijzingen met betrekking 
tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.

Artikel 5    Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.  

Artikel 6    Citeertitel
Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 11 april 2017
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