Nadere regels behorende tot
artikel 2.10 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
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Nadere regels voor het plaatsen van (winkel)uitstallingen

Onder winkeluitstallingen worden verstaan:
a.
uitstallingsmaterialen, zoals bakken, stellingen, rekken, artikelen;
b.
kleine materialen zoals een vrieskist, een kippengrill en een speeltoestel
voor kinderen;
c.
reclameborden.
een ongehinderde doorgang voor voetgangers moeten worden gewaarborgd van
tenminste 1,5 meter op trottoirs, (zoals aangegeven op de situatietekening);
brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn. Binnen straal van 1,5 meter rond de
brandkranen mag niets geplaatst worden;
een uitstalling nabij de van het voetgangersdeel laat aan de wegzijde 0,5 meter
vrije ruimte en tussen de uitstalling en de gevel tenminste 1,5 meter (zie het
bepaalde onder 2) en mag maximaal 0,75 meter breed en maximaal 1,5 meter
lang zijn. Een combinatie met een uitstalling aan de gevel is niet toegestaan;
een uitstalling begint in principe aansluitend aan de gevel en mag maximaal 1
meter diep zijn (onverminderd het bepaalde onder 2). Een combinatie met een
uitstalling aan de rand van het voetgangersdeel is niet toegestaan (zie het
bepaalde onder 4);
de uitstalling mag geen artikelen met gevaarlijke stoffen bevatten;
bij de uitstalling mag geen gebruik worden gemaakt van muziek of gesproken
woord om aandacht te trekken van de consument;
een uitstalling (met uitzondering van reclameborden: zie punt 9) mag maximaal
drievierde van de frontbreedte van een inrichting/winkel beslaan (onverminderd
het bepaalde onder 2 en 5);
binnen de toegestane uitstallingsruimte van maximaal drievierde van de
frontbreedte mag maximaal vier reclameborden geplaatst worden (onverminderd
het bepaalde onder 2 en 5);
binnen de toegestane uitstallingsruimte (zie het bepaalde onder 4) aan de rand
van het voetgangersdeel mogen maximaal vier reclameborden geplaatst worden.
Een combinatie met een uitstalling aan de gevel is niet toegestaan;
de te gebruiken materialen moeten eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar
zijn;
de uitstalling mag geen uitstekende (scherpe punten e.d.) delen hebben;
de uitstalling mag geen overstekende delen bevatten;
bij, vanaf, vanachter de uitstalling mag geen verkoop plaatsvinden. De uitstalling
mag alleen een wervend effect sorteren;
er mogen geen pennen in het gemeentelijk trottoir of bestrating worden geslagen,
dan wel andere beschadigingen worden aangebracht;
de uitstalling mag alleen op de openbare weg worden gezet tijdens de uren
waarop de winkel voor het publiek geopend mag zijn;
de ondernemer zorgt ervoor dat de uitstalling onmiddellijk wordt verwijderd:
a.
als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte;
b.
op last van de politie, de brandweer, buitengewoon opsporingsambtenaar
of de gemeente;
c.
als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel;
De met verwijdering mogelijk verbonden kosten zijn voor rekening van de
ondernemer;
schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid en het
gebruik van de uitstalling wordt van gemeentewege voor rekening van de
ondernemer hersteld;
de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het
plaatsen van uitstallingen.
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II.

Nadere regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken

1.

de initiatiefnemer voor het plaatsen van een plantenbak doet hiervan melding bij
de gemeente;
voor het plaatsen van een gevelbank geldt geen meldingsplicht;
plantenbakken mogen zowel door particulieren als door ondernemers worden
geplaatst;
gevelbanken mogen alleen door particulieren worden geplaatst, niet door
ondernemers;
voor een melding zoals bedoeld onder 1 wordt gebruik gemaakt van een door de
gemeenten vastgesteld formulier;
plantenbakken en gevelbanken mogen alleen zodanig worden geplaatst dat: de
toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen
tijde wordt vrijgehouden;
een afstand van tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:
a.
objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteitsvoorzieningen e.d.;
b.
de hoek van de straat;
c.
voetgangersoversteekplaatsen en bushaltes;
d.
bomen en groenvoorzieningen;
een doorrijdbreedte en –hoogte van tenminste 3.50 respectievelijk 4.20 meter
overblijft voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer;
een gevelbank mag alleen tegen de gevel van de woning van de initiatiefnemer
worden geplaatst;
een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de gevel van de woning of de
onderneming geplaatst;
een plantenbak mag niet op de rijweg, een fietspad of in een doorgang worden
geplaatst;
het plaatsen van een plantenbak mag niet leiden tot het opbreken van de weg.
een plantenbak moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden bevestigd
aan de gevel of aan andere objecten;
de maximale afmetingen (lengte x breedte) van een plantenbak bedragen
0.75 x 0.75 m, die van een gevelbank 1.50 x 0.50m;
de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud
van de plantenbak of gevelbank en de inhoud van de plantenbak;
een plantenbak mag geen hoogopgaande begroeiing bevatten waar
bovenbewoners hinder van kunnen hebben en mag geen doornige of giftige
planten bevatten;
de gemeente kan aanwijzingen geven om de bak te verplaatsen als redenen van
(verkeers)veiligheid daartoe noodzaken;
de gemeente kan de plantenbak of gevelbank weghalen als deze wordt niet
onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de
omgeving dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld
onder artikel 17;
de gemeente kan straten, pleinen ed. aanwijzen waar het plaatsen van
plantenbakken en gevelbanken niet is toegestaan;
een plantenbak of gevelbank mag geen reclame bevatten;
schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de
plantenbak of gevelbank wordt van gemeentewege voor rekening van de
initiatiefnemer hersteld;
de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het
plaatsen van plantenbakken of gevelbanken.
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III.

Nadere regels voor het plaatsen van een bouwmaterialen en
bouwmaterieel

1. de nadere regels zijn van toepassing als men gaat verbouwen (nieuwbouw valt
hier ook onder) of verhuizen en voor het plaatsen van bouwmaterialen en materieel o.a. het plaatsen van een container tijdelijk gebruik wil maken van het
trottoir of de rijbaan;
2. vanaf 1 week voor de aanvang van de werkzaamheden mogen de bouwmaterialen
en –materieel op de openbare weg worden geplaatst en 1 week na beëindiging
van de werkzaamheden moeten de bouwmaterialen en –materieel zijn verwijderd
van de openbare weg;
3. indien bouwmaterialen en -materieel langer dan drie weken op de openbare weg
worden geplaatst, geldt een vergunningsplicht;
4. naast de vergunningsplicht met betrekking het plaatsen van bouwmaterialen en materieel op de openbare weg kan een bouwvergunning zijn vereist. Als de
bouwvergunning wordt ingetrokken, de bouwvergunning is opgeschort of een
bouwstop is opgelegd houdt dit in dat de vergunning op basis van de APV op dat
moment komt te vervallen;
5. voor het structureel (=langer dan een jaar) plaatsen van een container is een
bouwvergunning nodig;
6. bouwmaterialen en -materieel mogen zowel door particulieren als door
ondernemers worden geplaatst;
7. bouwmaterialen en -materieel mogen niet in de berm en/of plantsoen worden
geplaatst;
8. bouwmaterialen en -materieel mogen alleen zodanig worden geplaatst dat: de
toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen
tijde wordt vrijgehouden;
9. bouwmaterialen en -materieel mogen alleen zodanig worden geplaatst dat het
verkeer niet wordt gehinderd;
10. een afstand van tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:
a. objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteitsvoorzieningen e.d.;
b. voetgangersoversteekplaatsen en bushaltes;
c. bomen en groenvoorzieningen;
11. bouwmaterialen en -materieel mogen niet binnen vijf meter van een bocht worden
geplaatst;
12. een doorrijdbreedte en –hoogte van tenminste 3.50 respectievelijk 4.20 meter
dient over te blijven voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer;
13. de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud
van de bouwmaterialen en -materieel;
14. bouwmaterialen en -materieel dienen afgezet te worden door middel van
bijvoorbeeld afzetlint;
15. de gemeente kan aanwijzingen geven om de bouwmaterialen en -materieel te
verplaatsen als redenen van (verkeers)veiligheid daartoe noodzaken;
16. de gemeente kan bouwmaterialen en -materieel weghalen als deze niet wordt
onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de
omgeving dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld onder
artikel 15;
17. de gemeente kan straten, pleinen ed. aanwijzen waar het plaatsen van
bouwmaterialen en -materieel niet zijn toegestaan;
18. bouwmaterieel mag geen reclame bevatten;
19. schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de
bouwmaterialen en -materieel wordt van gemeentewege voor rekening van de
initiatiefnemer hersteld;
20. de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het
plaatsen of verwijderen van bouwmaterialen en -materieel.

Pagina 4 van 8

IV

Nadere regels voor het plaatsen van een terras

1

Een terras is een plaats op of aan de openbare weg, waarop stoelen en tafels zijn
geplaatst, in de directe nabijheid van een:
horeca-inrichting van waaruit:
a.
bedrijfsmatige alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt
verstrekt;
b.
bedrijfsmatig etenswaren of alcoholhoudende dranken mede voor gebruik
ter plaatse worden verstrekt.
een inrichting van waaruit bedrijfsmatig voor gebruik ter plaatse consumptie-ijs
wordt verstrekt.
een vrije doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten zoals
politie, brandweer en ambulance.
Deze vrije doorgang dient minimaal 3,5 meter te bedragen bij een recht stuk weg
en op pleinen. Bij bochten zal de doorgang breder zijn;
een onverhinderde doorgang voor voetgangers moeten worden gewaarborgd van
tenminste 1,5 meter op trottoirs;
brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn. Binnen een straal van 1,5 meter rond
een brandkraan mag niets geplaatst worden;
op het terras mogen alcoholhoudende dranken worden verstrekt als de exploitant
een adequate Drank- en Horecavergunning heeft. Het terras moet gelegen zijn in
de onmiddellijke nabijheid van het horeca-inrichting. De drankverstrekking moet
direct vanuit de inrichting gebeuren;
Er mogen geen tappunten op de terrassen aanwezig zijn. Daar heeft men op basis
van de Drank- en Horecawet, artikel 35, een ontheffing voor nodig. Het gaat hier
om tijdelijke tappunten tijdens evenementen;
er mogen geen pennen in het trottoir of bestrating worden geslagen, dan wel
andere beschadigingen worden aangebracht;
het terras mag uitsluitend geopend zijn tijdens de openingsuren van het
bedrijf/inrichting, maar maximaal van 10.00 uur tot 23.00 uur;
op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht;
op het terras zijn alleen tafels en stoelen van dezelfde soort toegestaan;
op het terras zijn parasols toegestaan (ook in uitgeklapte staat staan deze binnen
de aangegeven grenzen);
zijwanden van gevelterrassen zijn maximaal 1,5 meter hoog, waarvan maximaal
1,0 meter boven maaiveld ondoorzichtig is. De diepte van deze haaks op gevel te
plaatsen wanden;
het terras en de naaste omgeving daarvan moeten worden schoongehouden door
de exploitant;
op het terras moeten voldoende deugdelijke afvalbakken aanwezig zijn;
van overkappingen mag zich in geopende stand geen onderdeel lager dan 2,2
meter boven het trottoir bevinden. Voor overkappingen worden
zonneschermen/markiezen van stof/zieldoek toegepast. Deze overkappingen
worden, indien technisch mogelijk, bevestigd onder de kroonlijst van de gevel –
met inachtneming van de minimale hoogte- waardoor de constructiedelen bedekt
worden;
tijdens het avondgebruik moet het terras zodanig verlicht zijn, dat de gemiddelde
horizontale verlichtingssterkte, gemeten op de bestrating, over de gehele
oppervlakte van dat terras tenminste 10 lux bedraagt;
de exploitant is verplicht dagelijks direct na het sluitingstijdstip, het terras te
reinigen en het meubilair te verwijderen of strak gestapeld te plaatsen tegen de
gevel van de inrichting;
de exploitant zorgt ervoor dat de uitstalling onmiddellijk wordt verwijderd:
a.
als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte;
b.
op last van de politie, de brandweer, buitengewoon opsporingsambtenaar
of de gemeente;
c.
als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel;
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De met verwijdering mogelijk verbonden kosten zijn voor rekening van de
ondernemer;
schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid en het
gebruik van een terras wordt van gemeentewege voor rekening van de
ondernemer hersteld;
de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het
plaatsen van een terras.
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V

Nadere regels plaatsen van tekstkarren
1. tekstkarren geplaatst worden binnen de bebouwde kom. Dat wil zeggen: aan een
weg achter een kombord, niet zijnde een weg met een maximumsnelheid van
boven de 50 km/u;
2. tekstkarren geplaatst worden op een locatie aan de weg waar zich binnen een
afstand van 50 meter geen kruispunt, rotonde, fietsoversteek, bushalte en/of
voetgangersoversteek bevinden;
3. tekstkarren geplaatst worden langs een recht stuk weg. Dat wil zeggen: niet in
een bocht, niet voor een bocht en niet vlak na een bocht;
4. de tekstkarren geplaatst worden dat bebording goed zichtbaar blijft;
5. de tekstkarren geplaatst worden dat er voldoende zicht is op uitritten / vanuit
uitritten;
6. de tekstkarren mogen in het kader van de verkeersveiligheid niet knipperen;
7. degene die de tekstkarren plaatst de burgemeester tenminste vier weken
voorafgaand daaraan in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld
meldingsformulier. Voor de plaatsing van tekstkarren aan provinciale wegen is
toestemming van de Provincie Utrecht nodig.
8. Wanneer binnen twee weken na ontvangst van het meldingsformulier door de
burgemeester geen tegenbericht is verzonden, dan mag(mogen) tekstkar(ren)
zoals die zijn aangemeld, maximaal 5 werkdagen geplaatst worden.

Locaties tekstkarren
I.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10 van de APV worden de volgende
locaties aangewezen waar een tekstkar geplaatst kan worden:
a.
Stationsweg West
b.
Maarsbergseweg tussen Laanzicht en het gemeentehuis
c.
Voorstraat ter hoogte van de begraafplaats
d.
de Europaweg
e.
Stationsweg Oost
f.
Parallelweg
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