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Inleiding
Evenementen en inzamelingsacties van goede doelen worden veelal aangekondigd
via tijdelijke reclameborden of spandoeken. Om de wildgroei van deze borden in de
hand te houden, is het wenselijk om hiervoor beleidsregels op te stellen. In deze nota
zijn nadere regels voor het ophangen van spandoeken en het plaatsen van tijdelijke
reclameborden opgenomen.

1. Juridisch kader
In artikel 2.9 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een verbod
opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg indien:
a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid
van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt
of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of
b. het gebruik niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
In artikel 2.9 lid 3 van de APV wordt de mogelijkheid geboden voor het college om, in
het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels te
stellen ten aanzien van spandoeken en reclameborden.

2. Toepassingsbereik
Er mogen uitsluitend spandoeken en reclameborden worden geplaatst ten behoeve
van:
a. Het aankondigen van lokale activiteiten;
b. Het aankondigen van lokale evenementen, al dan niet met een commercieel
belang;
c. Goede doelen en voorlichtingscampagnes.

3. Plaatsen waar spandoeken mogen worden opgehangen
of tijdelijke reclameborden mogen worden geplaatst
Niet iedere locatie is geschikt voor het ophangen van een spandoek of het plaatsen
van een tijdelijk reclamebord. Een geschikte locatie dient aan de volgende criteria te
voldoen:
 De locatie moet zich langs een toegangsweg naar Hattem en een doorgaande
weg in Hattem bevinden. Op deze manier komt een zo breed mogelijk publiek
in aanraking met het spandoek of tijdelijke reclamebord.
2





Het ophangen van spandoeken dan wel het plaatsen van tijdelijke
reclameborden mag geen verkeersonveilige verkeerssituatie veroorzaken of
de aandacht van de weggebruikers van het verkeer afleiden.
De gemeente dient eigenaar te zijn van de locatie. De locaties waar de
gemeente geen eigenaar van is, zijn geen geschikte locaties, omdat de
eigenaar van een stuk grond bepaalde zeggenschap heeft over het gebruik
van deze grond.

Om een helder kader te stellen en wildgroei aan spandoeken dan wel tijdelijke
reclameborden te voorkomen zijn de volgende locaties aangewezen als locaties waar
in Hattem spandoeken mogen worden opgehangen dan wel tijdelijke reclameborden
mogen worden geplaatst:


Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Het spandoek mag
geplaatst worden tussen de groene palen.
 Kruising Hessenweg/Vuursteenberg in de berm tussen de blanke en groene
paal.
 Kruising Hilsdijk/Schipsweg tussen lantaarnpaal (nr. 36) en blanke paal.
 Kruising Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg nabij de bunker tussen de groene
palen.
De locaties zijn aangegeven op de plattegrondtekening (bijlage 1). Buiten deze
locaties is het dan ook niet toegestaan om spandoeken en/of reclameborden te
plaatsen. Onder reclameborden worden ook de zogenaamde driehoeks- of
sandwichborden begrepen.
Een uitzondering geldt voor de spandoeken die aan het begin van elk schooljaar
worden opgehangen in verband met het begin van het nieuwe schooljaar. Deze
worden opgehangen nabij scholen. In Hattem worden deze spandoeken opgehangen
op de volgende locaties:
 Rotonde Hoopjesweg/Apeldoornseweg.
 Kruising Hessenweg/Vuursteenberg in de berm tussen de blanke en groene
paal.
 Kruising Hilsdijk/Schipsweg tussen lantaarnpaal (nr. 36) en blanke paal.
 Kruising Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg nabij de bunker tussen de groene
palen.

4. Tijdsduur
Spandoeken mogen maximaal één week worden opgehangen. Ook voor tijdelijke
reclameborden geldt dat deze maximaal één week mogen worden geplaatst.
Een uitzondering geldt voor de spandoeken die aan het begin van elk schooljaar
worden opgehangen in verband met het begin van het nieuwe schooljaar. Ze
moedigen weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die weer naar school
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gaan. Deze spandoeken mogen maximaal drie weken worden opgehangen. De
reden voor deze uitzondering is dat dit een landelijke campagne betreft zonder
reclame-uitingen. Deze spandoeken dienen de verkeersveiligheid.
Een organisatie mag maximaal één keer per jaar, gedurende ten hoogste één week
spandoeken ophangen of reclameborden plaatsen op de aangewezen locaties.

5. Gelijktijdig spandoek en reclamebord
Er mag op elke locatie maximaal één spandoek worden opgehangen en één tijdelijk
reclamebord worden geplaatst. Dit houdt in dat wanneer reeds een spandoek is
opgehangen, er niet nog een spandoek bij mag worden gehangen. Dit geldt ook voor
het plaatsen van een tijdelijk reclamebord. Het is dus mogelijk dat er tegelijkertijd een
spandoek en een reclamebord aanwezig is op de locatie.

6. Technische eisen
Het verkeer mag geen gevaar, hinder of overlast ondervinden van de reclameborden
of spandoeken. Reclameborden of spandoeken dienen zodanig te zijn bevestigd dat
passanten zich niet kunnen bezeren aan het bevestigingsmateriaal. Ook mag het
bevestigingsmateriaal geen beschadigingen veroorzaken aan eigendommen van de
gemeente of derden. Tevens moeten reclameborden en spandoeken deugdelijk zijn
bevestigd, zodat dit geen onveilige situaties op kan leveren.

7. Onderhoud bij locaties
De gemeente kan reclameborden en/of spandoeken tijdelijk verwijderen in verband
met noodzakelijk onderhoud.

8. Uitsluiting aansprakelijkheid
Degene die een spandoek ophangt danwel een reclamebord plaatst dient hetgeen is
opgenomen in dit beleid in acht te nemen. De gemeente Hattem is niet aansprakelijk
voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het ophangen van spandoeken
danwel het plaatsen van reclameborden op basis van deze beleidsregels.

9. Bijzondere omstandigheden
In dit beleid worden regels geformuleerd die tot doel hebben te komen tot een nadere
uitwerking van artikel 2.9 APV voor het ophangen van spandoeken en het plaatsen
van tijdelijke reclameborden en de handhaving van deze regels. Het zijn uiteraard
algemene uitgangspunten voor het handelen.
Dit impliceert dat er altijd bijzondere omstandigheden kunnen zijn die in een concreet
geval tot een andere dan de hier beschreven aanpak leiden. Of, om het in de termen
van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht te formuleren: ”Het
bestuursorgaan handelt in overeenstemming met de beleidsregel, tenzij dat voor een
of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere
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omstandigheden onevenredig zijn in verhouding met de beleidsregel te dienen
doelen.”

10. Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Nadere regels spandoeken en
tijdelijke reclameborden Hattem 2014’.

11. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is
bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hattem op
<<DATUM>>.

de secretaris,

de burgemeester,
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Bijlagen
Bijlage 1:

Plattegrond locaties spandoeken en tijdelijke reclameborden
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