Beleid plaatsen voorwerpen op of aan de weg per 1 januari 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;
Gelet op de Gemeentewet en artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt vanaf 1 januari 2014;
BESLUIT:
vast te stellen het volgende ‘Beleid voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg’:
De regeling
De regeling van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) heeft
betrekking op tijdelijke voorwerpen op de weg. Zodra er sprake is van een permanente
constructie of bouwwerk, is de bouwregelgeving van toepassing.
Wanneer is de plaatsing van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:10 van
de APV verboden?
1. Verboden is het gebruik dat:
a. schade toebrengt aan de weg;
b. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de weg. Van een
belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer
niet tenminste een vrije doorgang wordt gelaten voor voetgangers en op de
rijbaan voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer. De doorgang voor
hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn.
c. een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
d. niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
2. Verboden is het plaatsen van voorwerpen die niet voldoen aan de nadere regels (zie
‘Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg’ en ‘Uitstal- en
reclamebeleid winkel- en voetgangersgebied Deurne’).
3. Verboden is het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden op niet aangewezen
plaatsen én voor handelsreclame (zie ‘Aangewezen plaatsen, wegen of weggedeelten
voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden op of aan de weg’).
Deze regeling is geformuleerd als een algemene regel: de verantwoordelijkheid om
verantwoord met het plaatsen van voorwerpen op de weg om te gaan is primair bij de
inwoners en bedrijven van Deurne (onderling) neergelegd. In dit kader is de verplichting
tot vermelden van datum, naam en telefoonnummer opgenomen, zodat onderlinge
aanspreekbaarheid geregeld is. Binnen deze regeling mag gebruik gemaakt worden van
de weg zonder dat hiervoor vooraf toestemming of het doen van een melding nodig is.
Voor gebruik dat op grond van het hierboven gestelde is verboden, kan in sommige
gevallen ontheffing verleend worden.
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Beleid
Om duidelijkheid te geven wanneer er sprake is van gebruik in strijd met de algemene
regel of het gebruik juist in overeenstemming is met de regel, zijn voor de onderstaande
onderdelen de volgende randvoorwaarden geformuleerd:
Containers ed
Plaatsing van een container, cabine of keet op de weg (brede begrip weg uit de APV) in
het centrumgebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart wordt altijd geacht een
gevaar op te leveren voor de bruikbaarheid van de weg. Hiervoor moet altijd een
ontheffing worden aangevraagd.
Plaatsing van meerdere containers, cabines of keten op de weg wordt altijd geacht een
gevaar op te leveren voor de bruikbaarheid van de weg. Hiervoor moet altijd een
ontheffing worden aangevraagd. Vanwege het ruimtebeslag dat meerdere containers op
de openbare ruimte leggen, is een voorafgaande beoordeling van de wijze van plaatsing
vereist ter voorkoming van gevaar voor de bruikbaarheid van de weg en ter voorkoming
van de belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud. Daarnaast wordt in
dergelijke gevallen de te verwachten schade aan de weg ingeschat en middels een
waarborgsom wordt de schadevergoeding verzekerd.
Plaatsing van een of meer containers, cabines of keten op een onverharde ondergrond
wordt altijd geacht schade toe te brengen aan de weg. Hiervoor moet altijd een
ontheffing worden aangevraagd. Daarnaast wordt in dergelijke gevallen de te verwachten
schade aan de weg ingeschat en middels een waarborgsom wordt de schadevergoeding
verzekerd.
Bouwmateriaal of -afval
Het opslaan van bouwmateriaal of bouwafval op de weg wordt altijd geacht een gevaar
op te leveren voor de bruikbaarheid van de weg. Hiervoor moet altijd een ontheffing
worden aangevraagd. Daarnaast wordt in dergelijke gevallen de te verwachten schade
aan de weg ingeschat en middels een waarborgsom wordt de schadevergoeding
verzekerd.
Tijdelijke aankondigingsborden en spandoeken
Voor de plaatsing van borden op de daartoe aangewezen plaatsen geldt geen
toewijzingsbeleid. Het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ geldt. Door de
beperkte doelgroep en plaatsingsduur en het aantal aangewezen lichtmasten moet er
voldoende ruimte aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk dat één
plaatser alle borden in een straat of straatdeel bezet. Om dat te voorkomen is in de
nadere regel opgenomen dat de borden enkel ‘om en om’ aan de daartoe aangewezen
plaatsen en lichtmasten geplaatst mogen worden. Een nieuwe plaatser of de gemeente
kan de plaatser van de aanwezige borden aanspreken op de wijze van plaatsen (‘om en
om’) en het verwijderen van deze borden als de termijn van twee weken voorbij is. Door
de verplichting van vermelding van plaatsingsdatum, naam en telefoonnummer, kunnen
plaatsers elkaar onderling aanspreken.
Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden die niet voldoen aan de nadere regels of
geplaatst worden buiten een daartoe aangewezen plaats, is verboden en deze zullen
verwijderd worden. Borden die niet (tijdig) verwijderd zijn, kunnen - na een aanmaning van gemeentewege doch op kosten van de organisator verwijderd worden.
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Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden in Helenaveen wordt vanwege de
aanwijzing als beschermd dorpsgezicht altijd in strijd geacht met de redelijke eisen van
welstand. Daarom is er ook geen plaats aangewezen in het aanwijzingsbesluit. Er kan
geen ontheffing worden verleend.
Voor de grotere aankondigingsborden die zijn aan te merken als een bouwwerk geldt dat
deze altijd in strijd zijn met de algemene regel vanwege het toebrengen van schade aan
de ondergrond waarop zij geplaatst worden. Hiervoor moet altijd een ontheffing worden
aangevraagd. De locatie wordt in overleg met de gemeente beoordeeld op
verkeersveiligheid en doelmatig gebruik van de weg.
Handelsreclame door middel van het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden is niet
toegestaan. Voor het plaatsen van dergelijke reclame kan de Stichting Evenementen
benaderd worden die het beheer voeren over de permanente lichtbakken die aan
lichtmasten in de gemeente Deurne zijn bevestigd. Zij hanteren een toewijzingsbeleid en
innen de kosten voor plaatsing van reclame in de lichtbakken. Op deze wijze wordt recht
gedaan aan artikel 10 EVRM
Tijdelijke aankondigingsborden buiten de bebouwde kom
Het plaatsen aankondigingsborden en spandoeken buiten de bebouwde moeten ook
voldoen aan de eisen van de APV. Op of aan de openbare weg zijn buiten de bebouwde
kom geen plaatsen aangewezen voor aankondigingsborden en is dit dus niet toegestaan.
Er kan hiervoor wel ontheffing worden aangevraagd. Overige (tijdelijke)
aankondigingsborden die niet op of aan de weg geplaatst worden en die zijn aan te
merken als bouwwerken, moeten voldoen aan de bouwregelgeving en als zodanig worden
aangevraagd.

Informatie en communicatie
Deze informatie over het plaatsen van voorwerpen op de weg is ook op de website van
de gemeente te vinden en is bij het Klantcontactcentrum bekend. Indien ontheffing wordt
aangevraagd voor het plaatsen van voorwerpen die niet aan de algemene regel voldoen,
kunnen voorschriften aan de ontheffing worden verbonden.
Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 7 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van het besluit van gelijke strekking
van 29 januari 2013.
21 januari 2014,
De secretaris,

de burgemeester,

G.J.C. Kusters

H.J. Mak
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