Bijlage behorende bij ‘Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg’

Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, gelet op het bepaalde in artikel
2:10a, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg, besluit vast te stellen :
“Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg”

Overwegingen
Met deze nadere regels moet worden voorkomen, dat het aanbrengen van tijdelijke reclameborden het
uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt en dat daardoor tevens de kwaliteit van de o penbare ruimte
wordt geschaad. Daarnaast is het van belang dat de tijdelijke reclameborden geen afbreuk doen aan de
verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de wegen in de gemeente Elburg.

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
a. Reclame: iedere vorm van openbare aanprijzing van goederen, diensten en deelname aan
activiteiten.
b. Reclameborden: zijnde sandwichborden of driehoeksborden.
c. Sandwichborden: een sandwichbord bestaat uit twee borden bevestigd aan een paal of mast met
(ijzer)draad.
d. Driehoeksborden: een driehoeksbord is in de vorm van een driehoekig, vast afficheframe bevestigd
aan een paal of mast.

Artikel 2
Aanvragen vergunning
1. Een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening kan niet
eerder worden gedaan dan drie maanden en niet later dan drie weken voorafgaand aan plaatsing
van de reclameborden.
2. Een vergunning wordt ingediend middels een daarvoor door het college van burgemeester en
wethouders vastgesteld formulier.
3. Per periode wordt slechts één vergunning afgegeven. Vergunningverlening geschiedt in
chronologische volgorde van binnenkomst van ingediende aanvragen.

Artikel 3
Toegestane reclame
1. Het plaatsen van tijdelijke reclameborden is uitsluitend toegestaan ten behoeve van activiteiten en
evenementen die plaatsvinden in de gemeente Elburg en voor landelijke ideële of charitatieve
doelen.
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Voorwaarden plaatsen reclameborden
plaatsen van tijdelijke reclameborden is slecht onder de volgende voorwaarden toegestaan:
Er wordt gebruik gemaakt van sandwich- of driehoeksborden;
De borden hebben een maximale afmeting van 120 centimeter hoogte bij 85 cm breedte;
Per activiteit of evenement mogen maximaal 20 reclame borden geplaatst worden op de locaties
zoals aangegeven in de bij dit beleid horende bijlage;
Reclameborden mogen alleen bevestigd worden aan de speciaal hiervoor gemarkeerde
(lantaren)palen;
Per locatie mag één reclamebord worden geplaatst;
De reclameborden mogen maximaal 14 aaneengesloten dagen geplaatst worden;
De reclameborden dienen binnen twee dagen na afloop van het evenement verwijderd te
worden;
De reclameborden mogen de verkeersveiligheid op geen enkele wijze in gevaar brengen;
De reclameborden mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en ook niet van
fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien;
De reclameborden moeten vervaardigd zijn van sterk en weersbestendig materiaal .
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Artikel 5
Handhaving
Als blijkt dat reclameborden in strijd met deze beleidsregels zijn geplaatst, krijgt de vergunninghouder:
a. een telefonische waarschuwing met het verzoek om de reclameborden op zo kort mogelijke termijn,
maar in ieder geval binnen 24 uur te verwijderen;
b. als aan het onder a. genoemde verzoek niet (tijdig) wordt voldaan, een aanschrijving dat de
reclameborden door het college van burgemeester en wethouder op kosten van de
vergunninghouder, zullen worden verwijderd;
c. als de reclame borden gevaar voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren, dan kan het college
besluiten bestuursdwang toe te passen zonder dat daar een aanschrijving aan vooraf is gegaan.

Artikel 6
Schade
1. De vergunninghouder is verplicht eventueel veroorzaakte schade te vergoeden en voorts alle
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel
derden, tengevolge van het gebruik van de vergunning schade leiden.
2. Voor eventuele schade aan derden, die door het plaatsen van de de reclameborden mocht onts taan,
is de gemeente niet niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid berust geheel bij de vergunninghouder
dan wel degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de reclameborden.

Artikel 7
Overgangsregeling
1. Voor vergunningen die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels,
blijven de voorwaarden gelden zoals opgenomen in die vergunning.
2. Indien vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraag om vergunning voor het plaatsen
van tijdelijke reclameborden is ingediend waarop nog niet is beslist, worden daarop deze
beleidsregels toegepast.

Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 9
Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg.
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Locaties tijdelijke reclameborden:

Kern Elburg
1.

Oostelijke Rondweg, bij VRI

2.

Veldbloemenlaan, ter hoogte van Klaverplein

3.

Hoek Klokbekerweg/Veldbloemenlaan

4.

Klokbekerweg, ter hoogte van winkelcentrum De Vrijheid

5.

Hellenbeekstraat, bij kruising met Vackenordestraat

6.

Paterijstraat, bij kruising met Vrijheidsstraat

7.

Zwolscheweg, na rotonde 1 e lantaarnpaal rechts

8.

Terbekeweg, bij parkeerterrein ’t Huiken/LFC

9.

Nunspeterweg, na rotonde 1 e lantaarnpaal rechts

10. Havenkade, tegenover garage
Kern ’t Harde
1.

Wolkamerweg, nabij kruising met Beemdweg

2.

Wolkamerweg, nabij kruising Munnikenweg

3.

Bovenweg, voor rotonde (Verlengde) Schietweg

4.

Burg. Ulco de Vriesweg, nabij kruising met Singel

5.

Singel, nabij kruising met Sportlaan

6.

Passage winkelcentrum ’t Harde

7.

Bovendwarsweg, nabij kruising met Vale Ouwelaan

Kern Doornspijk en Hoge Enk
1.

Hoge Enk: Gerichtenweg, nabij kruising met Oude Harderwijkerweg

2.

Grevensweg, nabij kruising met Oude Hogeweg

3.

Veldweg, bij dorpshuis De Deel

