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Officiële uitgave van Almere.

Nadere regels stoepborden en speeltoestellen in het centrum van Almere
Stad
Burgemeester en wethouders van Almere;
Gelet op het bepaalde in artikel B1.11 lid 2 sub i van de Algemene plaatselijke verordening 2005;
Overwegende dat:
het gewenst is voorschriften te stellen die met het plaatsen en geplaatst hebben van reclameborden
op de stoep, verder aangeduid als stoepborden, en speeltoestellen op wegen in het Centrum van
Almere Stad in acht dienen te worden genomen in het belang van:
het voorkomen schade aan en gevaar voor de bruikbaarheid en/of het doelmatig en veilig
o
gebruik van de weg,
het voorkomen van belemmeringen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
o
het voorkomen en beperken van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen
o
onroerende zaak;
het voldoen aan redelijke eisen van welstand hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de
o
omgeving in verband met het realiseren en in stand houden van het beoogde kwaliteitsniveau
van de openbare ruimte in het Centrum van Almere Stad;
-

het in het kader van het dereguleringsbeleid van de gemeente Almere niet gewenst is om deze
voorschriften te verbinden aan individuele vergunningen;
stoepborden en speeltoestellen zonder vergunning zijn toegestaan voor zover deze zo zijn geplaatst
dat zij geen gevaar of hinder voor het verkeer kunnen opleveren en mits deze voldoen aan door
het college van Burgemeester en wethouders te stellen nadere regels;

B E S L U I T E N:
Vast te stellen de nadere regels stoepborden en speeltoestellen in het Centrum van Almere Stad, luidende als volgt:

1. Algemeen
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

In deze nadere regels wordt verstaan onder stoepbord: een reclamebord zoals bedoeld in artikel
B1.11 lid 2 onder i van de Algemene plaatselijke verordening 2005, geplaatst op een weg en dat
wordt gebruikt ten behoeve van het maken van commerciële reclame middels vormgeving, afbeeldingen en/of teksten.
Toelichting en/of motivering
Onder weg wordt verstaan: de weg zoals gedefinieerd in Artikel A1 – Begripsomschrijvingen van
de Algemene plaatselijke verordening 2005.
Deze nadere regels zijn van toepassing op stoepborden en speeltoestellen binnen het gebied zoals
weergegeven op de bij deze regels behorende kaart (bijlage 1).
Deze nadere regels zijn niet van toepassing op stoepborden voor zover deze zijn geplaatst binnen
de contouren van een uitgestald horecaterras waarvoor vergunning is verleend op grond van
artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening 2005.
Toelichting en/of motivering
De nadere regels zijn wel van toepassing op stoepborden die buiten de contouren van een uitgestald horecaterras zijn geplaatst.
Het gebied bedoeld in 1.2 is nader ingedeeld in de winkelroutes A en B. Deze winkelroutes zijn
weergegeven op de bij deze regels behorende kaart (bijlage 2).
Speeltoestellen en stoepborden mogen zonder vergunning als bedoeld in artikel B.1.11 lid 1 Algemene plaatselijke verordening 2005 worden geplaatst, mits de bepalingen in de voorschriften 2.1
tot en met 2.5 van deze nadere regels in acht worden genomen en wordt voldaan aan de overige
in artikel B.1.11 lid 2 onder i Algemene plaatselijke verordening 2005 gestelde eisen.

2. Voorschriften voor stoepborden en speeltoestellen
2.1.

Een stoepbord en/of speeltoestel mag uitsluitend zijn gesitueerd op de weg dat deel uitmaakt van
winkelroute B. In winkelroute A zijn stoepborden en/of speeltoestellen niet toegestaan.
Toelichting en/of motivering
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De dimensionering, het (beoogde) gebruik en de verkeersintensiteit van winkelroute A zijn zodanig
dat speeltoestellen en stoepborden in dit gebied hinder en/of gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan
vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
2.2. Per pand dat gelegen is in winkelroute B mag slechts één speeltoestel en één stoepbord aanwezig
zijn.
2.3. Een stoepbord en/of een speeltoestel in winkelroute B mogen uitsluitend zijn gesitueerd direct
aansluitend aan de gevel van het pand waarin de eigenaar van een stoepbord of speeltoestel een
bedrijf exploiteert. Een stoepbord of speeltoestel mag zich niet uitstrekken over de lijn die evenwijdig loopt op een afstand van 1,5 meter gemeten vanaf de gevel.
2.4. Voor de toepassing van voorschrift 2.3 wordt met betrekking tot de aanwezige arcades in de
Brouwerstraat, Regisseurstraat, Wijsgeerbaan, Bankierlaan, Rentmeestertraat, Hoekmanstraat,
Koopmanstraat, Klokkeluiderstraat, Kruierstraat, Wagenmakerbaan, Blekerstraat, Traverse, Bordes,
Castellum, Burcht en op het Busplein met gevel bedoeld: de arcadegevel. Speeltoestellen en
stoepborden mogen niet onder de arcades worden geplaatst.
Toelichting en/of motivering
Met de term arcade wordt bedoeld: een op zuilen en/of pijlers rustende verdiepingsvloer en gevel
waarmee een overkapping boven de weg wordt gevormd. Laatstgenoemde gevel wordt aangeduid
met ‘ arcadegevel’.
2.5. De kleur van een stoepbord moet terughoudend zijn, de constructie moet robuust zijn en het
materiaal moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn.
Toelichting en/of motivering
Deze omschrijving komt overeen met de formulering in de welstandsnota die van toepassing is
op bouwvergunningplichtige reclameborden.

3. Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt conform afdeling 3.6 en
artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels stoepborden en speeltoestellen in
het Centrum van Almere Stad.”
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Almere, d.d.
8 september 2009
Burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,
A.J. Grootoonk A. Jorritsma
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Bijlagen
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