Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van d.d. 20 mei 2008,
gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.1.5.1 (Het
plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2007,
BESLUIT
vast te stellen de volgende beleidsregel:
BELEIDSREGELS VOOR UITSTALLINGEN GEMEENTE MOERDIJK 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze beleidslijn wordt verstaan onder:
a. Uitstalling: een losstaand voorwerp, dat op de weg voor een pand wordt geplaatst met als
kennelijke doel verfraaiing, reclame of aandachtstrekker van een winkel of restaurant.
b. Uitstalstrook: de strook die zich specifiek leent voor het uitstallen van goederen.
c. Weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.
Artikel 2 Afmetingen
a. Een uitstalling mag in totaliteit maximaal 10 meter breed zijn;
b. Een uitstalling mag niet breder zijn dan de breedte van de winkel minus 2 meter;
c. Een uitstalling mag maximaal 1 meter diep zijn, zodat er genoeg ruimte vrij blijft om rondom de
uitstalling te lopen;
d. Een uitstalling moet direct tegen de gevel worden geplaatst, of beginnen op minimaal 1,20 meter
uit de gevel. Uitstallingen van naast elkaar liggende winkels moeten op elkaar aansluiten;
e. Een uitstalling moet minimaal 0,5 meter van een rijbaan af geplaatst worden. Daarbij moet tevens
minimaal 1 meter rond de uitstalling obstakelvrij worden gehouden, dus voor en achter en zowel
links als rechts, in verband met passerend verkeer.
Artikel 3 Ruimtelijke aspecten
a. Een uitstalling wordt zodanig geplaatst dat er rond de uitstalling minimaal 1 meter obstakelvrije
ruimte overblijft met dien verstande dat op het plaatsingsvlak voor fietsen achter fietsenrekken,
fietsblokken, e.d. minimaal 3 meter vrije ruimte moet overblijven;
b. Een uitstalling mag alleen vóór een bijbehorende winkel worden geplaatst;
c. Gemeten vanaf de deurpost moet er minimaal een ruimte van 2 bij 2 meter voor de deuren altijd
vrij worden gehouden;
d. Een uitstalling mag alleen geplaatst worden op een trottoir of een daarmee vergelijkbare strook
(b.v. uitstalstrook.) Indien beide aanwezig zijn moet de uitstalling geplaatst worden op de
uitstalstrook;
e. Als een pad of weg tussen twee winkels of bij een andere belemmering (zoals: woning,
bedrijfspand, erf afscheiding etc.) niet breder is dan 5 meter, dan wordt er geen uitstalling
toegestaan. In dergelijke gevallen mag alleen een bord van maximaal 0.8 bij 1.2 meter worden
geplaatst. Bij paden die breder zijn dan 5 meter, moet altijd minimaal een doorgang open blijven
van 5 meter, de overige ruimte mag naar rato verdeeld worden. Er moet minimaal een doorgang
van 5 meter open blijven in verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
f. Een uitstalling mag slechts aan één zijde van de winkel, de zijde die zich manifesteert als de
voorzijde van de winkel, worden geplaatst.
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Artikel 4 Restaurants/eethuizen
Bij restaurants, eethuizen en daarmee vergelijkbare inrichtingen, zijn alleen borden van maximaal 0.8
bij 1.2 meter toegestaan. Een verdere uitstalling is niet toegestaan. De in artikel 2 en 3 genoemde
voorschriften ten aanzien van de plaatsing en afstanden zijn van overeenkomstige toepassing op de in
de eerste volzin genoemde borden.
Artikel 5 Veiligheid
a. De in de vorige artikelen genoemde uitstallingen moeten zodanig geplaatst en ingericht worden
dat er geen voorwerpen kunnen vallen, dat er geen voorwerpen uitsteken en dat er ook overigens
geen sprake is van een situatie die potentieel gevaarlijk is voor passanten.
b. De in de vorige artikelen genoemde uitstalling moeten op een zodanige wijze worden geplaatst en
ingericht, dat deze niet onbedoeld kan wegrijden of verschuiven. Het is niet toegestaan om een
uitstalling te verankeren in de grond, zonder dat daar door de grondeigenaar toestemming voor is
gegeven.
c. De in de vorige artikelen genoemde uitstallingen mogen niet worden geplaatst als er sprake is van
windkracht 5 of hoger, dan wel als er windkracht 5 of hoger wordt verwacht door weerkundige
diensten.
Artikel 6 Afwijkingsbevoegdheid
Indien de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens
bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen
doelen, zijn college en burgemeester bevoegd om bepalingen uit de beleidsregel buiten toepassing te
laten of daarvan af te wijken.
Artikel 7 Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag gelegen na de bekendmaking ervan.
2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.
3. De oude beleidslijn voor uitstallingen gemeente Moerdijk 2006 die betrekking heeft op de APV
2006, versie 1, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.
Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregels voor uitstallingen gemeente Moerdijk 2008.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 20 mei 2008,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel

H.W. den Duijn
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