Beleidsregels aankondigingborden
Beleidsregels vergunningverlening aankondigingborden en spandoeken
Op basis van artikel 2.10 A van Algemene Plaatselijke Verordening:voorwerpen of stoffen
op, aan of boven de weg, kan het college een vergunning verlenen voor het plaatsen van
aankondigingborden of spandoeken. De Algemeen Plaatselijke Verordening geeft het
college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid greep te houden op situaties
die hinder of gevaar kunnen opleveren of ontsierend kunnen zijn.
Het onbeperkt toelaten van aankondigingborden en spandoeken kan een gevaar
opleveren voor de bruikbaarheid van de weg en voor het doelmatig en veilig gebruik
daarvan op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving, niet zal voldoen aan redelijke
eisen van welstand.
Om het bovenstaande tegen te gaan kan het college van burgemeester en wethouders
voorwaarden stellen aan het plaatsen van aankondigingborden en/of spandoeken.
De volgende eisen worden gekoppeld aan het verlenen van een vergunning voor het
plaatsen van aankondigingborden:
- Het “evenement” moet in de gemeente Woudenberg plaatsvinden;
- Er mogen geen aankondigingborden of spandoeken worden geplaatst voor
commerciële doeleinden;
- Men mag maximaal 10 aankondigingborden of maximaal 2 spandoeken plaatsen
binnen de bebouwde kom;
- De aankondigingborden mogen maximaal veertien dagen voor aanvang van het
evenement worden geplaatst en dienen binnen vierentwintig uur na afloop van het
evenement te worden verwijderd;
- De maximale afmeting van de aankondigingborden bedragen 100 x 75
centimeter;
- De aankondigingborden dienen zo te worden aangebracht, dat het verkeer hiervan
geen hinder ondervindt. Daarom dient de vrije afstand vanaf het
aankondigingbord tot de rijweg minimaal 25 centimeter te bedragen en dient het
trottoir of voetpad over een breedte van minimaal anderhalve meter vrij te
worden gehouden;
- Zowel door het aanbrengen als verwijderen van de aankondigingborden mogen
lichtmasten op geen enkele wijze worden beschadigd;
- Eventuele beschadigingen van de lantaarnpalen, die hoe dan ook verband houden
met het bevestigen, aanwezig zijn of het verwijderen van de aankondigingborden
zullen voor rekening van de vergunninghouder worden hersteld;
- Bevestigingsmaterialen dienen zo te zijn en zo te worden toegepast dat passanten
zich hieraan niet kunnen bezeren en dat hierdoor geen beschadigingen aan
eigendommen van derden kunnen worden veroorzaakt;
- Gebreken aan de aankondigingborden dienen direct te worden verholpen of
worden op kosten van de vergunninghouder door de gemeente verholpen door het
verwijderen van de aankondigingborden;
- De constructie van de aankondigingborden met de bevestigingen dient zo te zijn
dat deze bestand is tegen windkracht acht;
- Plaatsing van de borden geschiedt op eigen risico;
- De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden, die het
gevolg is of haar oorzaak vindt in het aanbrengen, de aanwezigheid en/of het
verwijderen van de aankondigingborden en/of bevestigingsmiddelen;
- Over de locatie van de borden dient voorafgaande aan de plaatsing contact op
genomen te worden met de gemeentewerf op het volgende telefoonnummer: 03328663577;
- Het plaatsen van de borden is alleen toegestaan op de gemeentelijke wegen. Voor
het plaatsen van borden langs de provinciale wegen (Maarsbergseweg Geeresteinselaan - Randweg) is toestemming nodig van de Provincie Utrecht.
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De volgende eisen worden gekoppeld aan het verlenen van een vergunning voor het
plaatsen van spandoeken:
- De spandoeken dienen deugdelijk te worden gevestigd op een hoogte van
minimaal vierenhalve meter boven het wegdek;
- De spandoeken mogen geen overlast veroorzaken voor de gebruikers van de in de
nabijheid gelegen onroerende zaak;
- Van de eigenaren van de panden waaraan het spandoek is bevestigd, dient
toestemming te zijn verkregen;
- De spandoeken mogen niet aan de lichtmasten worden bevestigd;
- De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden, die het
gevolg is of haar oorzaak vindt in het aanbrengen, de aanwezigheid en/of het
verwijderen van de spandoeken en/of bevestigingsmiddelen;
- Over de locatie van de spandoeken dient voorafgaande aan de plaatsing contact
op genomen te worden met de gemeentewerf op het volgende telefoonnummer:
033- 28663577;
- Het plaatsen van spandoeken is alleen toegestaan op de gemeentelijke wegen.
Voor het plaatsen van spandoeken langs de provinciale wegen (Maarsbergseweg Geeresteinselaan - Randweg) is toestemming nodig van de Provincie Utrecht.
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