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Officiële uitgave van De Bilt.

Beleidsregels spandoekreclame

Beleidsregels spandoekreclame
Het college van De Bilt;
overwegende dat het gebruik van de openbare ruimte en de openbare weg ten behoeve van spandoekreclame kan leiden tot problemen als gevaar en/of hinder bij het gebruik van de weg en aantasting van
het uiterlijk aanzien van het straatbeeld;
overwegende dat het gelet op het belang van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van
aanvragen om vergunningen voor het aanbrengen van spandoeken gewenst is beleidsregels vast te
stellen;
gelet op het bepaalde in met name afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen
1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 en 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Bilt;
B E S L U I T E N:
vast te stellen de volgende “Beleidsregels spandoekreclame”.

Artikel 1 Administratieve bepalingen
1.
2.

3.

Een aanvraag voor een vergunning wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
De aanvraag moet ten minste inhouden:
de dagtekening;
a.
een omschrijving van het doel waartoe de spandoeken worden aangebracht;
b.
de afmetingen van de spandoeken;
c.
de periode waarvoor de vergunning wordt gevraagd;
d.
de gewenste locaties van de spandoeken, op de daartoe van gemeentewege aangewezen
e.
plekken;
naam en adres van de aanvrager;
f.
ondertekening;
g.
Bij het niet voldoen aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt de aanvraag niet

in behandeling genomen, als er aan de voorwaarden niet binnen twee weken alsnog is voldaan.

Artikel 2 Algemene bepalingen over spandoeken
1.
2.
3.
4.

5.

Een vergunning wordt verleend voor de periode van maximaal een week, tenzij er bijzondere
omstandigheden zijn om hiervan af te wijken;
Een vergunning wordt verleend voor maximaal tien spandoeken, aan te brengen op de bij deze
beleidsregels aangewezen plekken;
Per aanvrager wordt niet meer dan twee keer per jaar een vergunning verleend voor het (laten)
aanbrengen van spandoeken;
Indien het in verband met het ter plaatse uit te voeren openbare werken, evenementen of om
enigerlei andere reden naar het oordeel van het college noodzakelijk is de spandoeken te verwijderen of te verplaatsen geschiedt deze verwijdering of verplaatsing door en voor rekening van
de vergunninghouder, op eerste aanzegging door of namens het college;
Vergunningaanvragen ten behoeve van activiteiten dan wel ondernemingen buiten de gemeentegrens van De Bilt worden geweigerd.

Artikel 3 Bepalingen over de plaatsing en afmeting van spandoeken in verband met verkeer,
veiligheid en beeldkwaliteit
Het aanbrengen van de spandoeken geschiedt zodanig dat de veiligheid niet in gevaar kan komen;
1.
Het verkeer en het uitzicht van de verkeersdeelnemers wordt op geen enkele wijze belemmerd;
2.
Uitsluitend het plaatsen van spandoeken op de daartoe van gemeentewege plekken is toegestaan;
3.
Een spandoek is maximaal 4 meter lang en 1,5 meter breed;
4.
Spandoeken dienen een ordelijk aanzien te hebben en mogen geen aanleiding geven tot vervuiling
5.
van de openbare weg;
Spandoeken met aanstootgevende afbeeldingen of teksten zijn niet toegestaan.
6.
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Artikel 4 Doelmatigheidsbepaling
Het college kan toestaan dat wordt afgeweken van deze richtlijnen wanneer strikte toepassing ervan
in het belang van de openbare ruimte niet kan worden gerechtvaardigd of indien er anderszins geen
onoverkomelijke bezwaren zijn om van de beleidsregels af te wijken.

Artikel 5 Aanwijzingen bevoegd gezag
In het belang van de openbare orde, de veiligheid en bruikbaarheid van de weg kan het college of namens
hen handelende functionarissen, door of namens de commandant van de brandweer en door of namens
de districtschef van de politie aanwijzingen geven over de spandoeken mogen zijn aangebracht. De
vergunninghouder dient deze aanwijzingen onmiddellijk en stipt in acht te nemen.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels spandoekreclame”.

Artikel 8 Vervanging bestaand beleid
Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de vastgestelde beleidsregels van 25 maart
2003 (Beleidsregels spandoekvergunningen De Bilt) ingetrokken.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
de secretaris, de burgemeester,
drs. R. Huijbregts mr. A. Tchernoff

Locaties Spandoeken
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Bilthoven: Boslaan tussen de bomen, in de rijrichting vanaf de Sperwerlaan;
Bilthoven: Gezichtslaan hoek Soestdijkseweg;
De Bilt: Soestdijkseweg ter hoogte van Grontmij;
De Bilt: Biltse Rading/hoek Blauwkapelseweg tussen de bomen;
De Bilt: Biltse Rading/hoek Groenekanseweg tussen de bomen;
Groenekan: Groenekanseweg/ Koningin Wilheminaweg aan de brug;
Hollandsche Rading: Tolakkerweg tussen de bomen;
Maartensdijk: Dorpsweg t.o. Dierenriem tussen bomen in de berm;
Maartensdijk: Nachtegaallaan bij de Vierstee tussen bomen in het gras;
Westbroek: Dorpshuis bij Prinses Christinastraat hoek Burg.Huydecoperweg;
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