Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein,
Overwegende dat wij op grond van artikel 2:10 A lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Stein (APV) nadere regels kunnen stellen met betrekking tot het plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg;
Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het tijdelijk plaatsen van
reclameobjecten, omdat er geen vergunningsplicht geldt;
Gelet op artikel 2:10 A lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stein;
BESLUITEN

Vast te stellen de navolgende nadere regels voor het tijdelijk plaatsen van reclameobjecten
Voorwaarden
1.

Reclameobjecten mogen op wegen worden geplaatst binnen en buiten de
bebouwde kom van de gemeente Stein.

2.

Reclameobjecten ten behoeve van evenementen / activiteiten mogen worden geplaatst
vanaf 14 dagen vóór de aanvang van het evenement / activiteit en dienen binnen twee
dagen na afloop daarvan te worden verwijderd.
Reclameobjecten voor het maken van verkiezingspropaganda voor politieke partijen mogen
worden geplaatst vanaf 21 dagen voorafgaand aan de eerstvolgende verkiezingsdatum en
dienen binnen 2 dagen na afloop van de verkiezingsdatum te worden verwijderd.

3.

Reclameobjecten mogen niet op, om of aan bomen, straatmeubilair, palen waaraan
verkeersborden zijn bevestigd, elektriciteitskasten en schakelkasten van de Centrale
Antenne Installatie worden aangebracht.

4.

Er mogen alleen reclameobjecten worden gebruikt die géén elektrische aansluiting
behoeven.

5.

Voorzover palen worden gebruikt waarop reclameobjecten bevestigd worden, mogen deze
niet dieper dan 50 cm de grond worden ingedreven in verband met de eventuele
aanwezigheid van kabels c.q. leidingen van nutsbedrijven.

6.

Door de plaatsing en de bevestiging van reclameobjecten mag het verkeer niet in gevaar
worden gebracht en mag het uitzicht voor het verkeer niet worden belemmerd.

7.

Het plaatsen van borden in publieke plantsoenen is niet toegestaan.

8.

Voor het aanbrengen van reclameobjecten mogen onder geen voorwaarde ladders tegen
lichtmasten worden geplaatst.

9.

Lichtmasten mogen ten gevolge van het aanbrengen van reclameobjecten op geen enkele
wijze worden beschadigd.

10. De vorm van de objecten en de ophangconstructie moet dusdanig zijn (géén scherpe
uitstekende delen enz.), dat géén gevaar of schade ontstaat of dreigt voor personen dan wel
vernieling c.q. beschadiging van zich in de nabijheid bevindende voorwerpen kan optreden.
11. De reclameobjecten mogen niet meer dan 40 cm buiten de lichtmast uitsteken. Op de grond
geplaatste borden dienen zodanig te worden geplaatst c.q. bevestigd dat zij niet in de

richting van de rijweg c.q. het fietspad verschoven kunnen worden. Bovendien moet bij deze
borden voor het voetgangersverkeer te allen tijde een doorgang van minimaal 1.50 meter
vrij blijven.
12. Objecten aan lichtmasten mogen niet boven weggedeelten voor rijverkeer bestemd c.q.
fietspaden uitkomen.
13. De constructie van de objecten moet dusdanig zijn, dat deze bestand zijn tegen
windbelasting en dienen derhalve te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 3850.
14. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden, die het
gevolg mocht zijn of haar oorzaak mocht vinden in de aanwezigheid van het reclameobject.
15. Reclameobjecten welke in strijd met bovengenoemde voorschriften zijn aangebracht c.q.
bevestigd, zullen van gemeentewege onmiddellijk op kosten van de vergunninghouder
worden verwijderd.
Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op
Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels tijdelijke reclameobjecten”.
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