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GEMEENTE  

 
 

 

 

ZEEVANG  

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang; 

 

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Zeevang; 

 

overwegende dat in het kader van de vermindering van de administratieve lastendruk en deregule-

ring op 19 oktober 2008 de vergunningplicht voor het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of 

boven de weg op grond van het toenmalige artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening 

Zeevang 1998 is vervangen door algemene regels; 

 

overwegende dat sindsdien, naast uitingen van charitatieve instellingen en (gemeente-overstijgende) 

evenementenorganisatoren, commerciële reclame-uitingen geplaatst worden op een dusdanige wij-

ze dat deze inbreuk maken op de woon- en leefomgeving; 

 

overwegende dat een overmatige plaatsing van tijdelijke reclame- en aankondigingsborden de weg-

gebruiker te zeer kan afleiden waardoor deze niet meer veilig gebruik kan maken van de openbare 

weg; 

 

overwegende dat commerciële reclame-uitingen door bedrijven niet het algemeen belang dienen en 

mitsdien verboden moeten worden; 

 

overwegende dat het wenselijk is om in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomge-

ving nadere regels te stellen omtrent het gebruik van driehoeks-reclameborden/sandwichborden 

door evenementenorganisatoren, waaronder circussen, charitatieve instellingen, plaatselijke vereni-

gingen en (semi)overheidsinstanties die ondersteund met een reclamebord hun tijdelijke en inciden-

tele activiteiten willen aankondigen; 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen de volgende: Nadere regels driehoeks- en sandwichreclameborden gemeente Zee-

vang. 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

In deze regeling wordt onder reclamebord verstaan: een driehoeksbord of een sandwichbord waarop 

een tekst is aangebracht dat doorgaans om een lichtmast wordt bevestigd met het doel de aankondi-

ging van een (cultureel) evenement, collecte of landelijke publieksactie van (semi)overheden, dan 

wel de aanprijzing van goederen of diensten. 

 

Artikel 2 Verbodsbepaling handelsreclame 

1. Het is verboden handelsreclame te maken met behulp van een reclamebord. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 
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Artikel 3 Voorschriften voor plaatsing 

1. Een reclamebord wordt uitsluitend geplaatst op een locatie die is aangegeven op de bij dit be-

sluit behorende bijlage. 

2. Per aangewezen locatie is één reclamebord toegestaan. 

3. De aangekondigde activiteit vindt plaats in de gemeente Zeevang of in een direct aangrenzende 

gemeente. 

4. Een reclamebord is niet groter dan A0-formaat (841x1189 mm). 

5. Een reclamebord wordt ten hoogste zestien dagen geplaatst: twee weken voor het evenement of 

collecte tot één dag erna. Indien bekendheid wordt gegeven aan een landelijke publiekscampag-

ne door een (semi)overheidsinstelling wordt een reclamebord ten hoogste 28 dagen geplaatst. 

6. Op een reclamebord staat een contactpersoon met telefoonnummer, de datum van plaatsing en 

de beoogde datum van verwijdering vermeld. 

 

Artikel 4 Verwijdering reclameborden 

Indien niet aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 wordt voldaan, kunnen de reclameborden als 

(zwerf)afval worden beschouwd en kunnen deze van gemeentewege worden verwijderd. 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 

2. De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels driehoeks- en sandwichreclameborden gemeen-

te Zeevang. 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 november 2012, 

 

het college van burgemeester en wethouders van Zeevang, 

 

 

 

 

 

H.C.P. van Duivenvoorde, 

secretaris. 

H.C. Heerschop, 

burgemeester. 

 

 


