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1. INLEIDING 
1.1. Aanleiding 
De uitstraling van de stad wordt in hoge mate 
bepaald door de beeldkwaliteit van het vastgoed 
en de openbare ruimte. Het gemeentebestuur 
hecht waarde aan de kwaliteit van de 
buitenruimte en is er van overtuigd, dat een 
goed verzorgd verblijfsklimaat bijdraagt aan de 
aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers 
en bewoners. Een goede omgevingskwaliteit 
komt echter niet van zelf tot stand. Reclame en 
uitstallingen in de vorm van handelswaar 
kunnen sfeer geven aan de stad, maar ook 
ontsieren of een belemmering vormen voor 
voetgangers en hulpdiensten.  
 
Daarom is het vaststellen van beleid wenselijk. 
Dit beleid beschrijft de mogelijkheden om 
reclame te voeren, maar verbindt daaraan ook 
beperkingen. In de beschermde binnenstad, 
waar een hoogwaardige omgevingskwaliteit 
wordt nagestreefd, gelden andere regels dan 
bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. 
De huidige uitgangspunten met betrekking tot 
het beleid voldoen ook nu nog, ze worden alleen 
eenvoudiger en overzichtelijker opgeschreven. 
Daarnaast is met de inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en het daarbij behorende Besluit 
omgevingsrecht (Bor) in oktober 2010 de 
wetgeving ten aanzien van reclame-uitingen 
gewijzigd. Voor reclame-uitingen zonder 
constructieve consequenties geldt geen 
omgevingsvergunningplicht voor de activiteit 
bouwen.  
 
1.2. Afbakening 
Om geen regels te stellen die in strijd zijn met 
artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van 
meningsuiting) of voor zaken die gelegen zijn in 
de privésfeer, gaat dit beleidsstuk alleen over 
handelsreclame, zichtbaar vanaf het openbaar 
toegankelijke gebied (openbaar groen, water en 
weg). Het betreft reclame met een commerciële 
doelstelling. Dit is reclame van personen, 
bedrijven en/of overheden die als doel hebben 
winst te maken. 
 
Het reclamebeleid heeft betrekking op: 
 reclame aan gevels en zuilen: vaste 

elementen zoals platte borden, 
uithangborden en vlaggen; 

 inpandige reclame; voor zover zichtbaar 
vanaf de openbare weg, reclame aangeplakt 
tegen de ramen. 

 
 
 
 

 
 
Het reclamebeleid in deze nota heeft geen 
betrekking op: 
 reclame op terrasmeubilair en stoepborden, 

die onderdeel uitmaken van een terras, 
waarvoor op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) een 
exploitatievergunning is vereist, dit is 
opgenomen in het Terrassenbeleid; 

 handelsreclame in etalages, zoals 
bijvoorbeeld woningaanbod bij een 
makelaar; 

 handelsreclame op straatmeubilair, zoals aan 
lichtmasten en bushokjes; 

 gemeentelijke matrixborden, deze worden 
niet benut voor handelsreclame; 

 reclame op rijdende, varende of vliegende 
objecten; 

 uitdeelacties, huis-aan-huis verspreiding van 
reclamefolders en uitingen via media (radio, 
kabelkrant, kranten, en dergelijke). 

 
 
Het in deze nota opgenomen beleid ten aanzien 
van uitstallingen heeft geen betrekking op: 
 uitstallingen en sandwichbord op terrassen 

en terrasmeubilair (zoals stoelen, 
terrasafscheiding, parasols), die onderdeel 
uitmaken van een terras, waarvoor op grond 
van de APV een exploitatievergunning is 
vereist, dit is opgenomen in het 
Terrassenbeleid; 

 standplaatsen. 
 
1.3. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden het doel en de 
uitgangspunten beschreven. Vervolgens worden 
in hoofdstuk 3 de toetscriteria voor de 
verschillende reclame-uitingen genoemd. 
Hoofdstuk 4 behandelt het beleid ten aanzien 
van de uitstallingen. In hoofdstuk 5 is de 
citeertitel te vinden. 
In de bijlagen zijn onder andere de definities van 
de genoemde reclame-uitingen en de 
gebiedsindelingkaart opgenomen. 
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2. DOEL EN UITGANGSPUNTEN 
2.1. Doel 
De gemeente hecht waarde aan het aanzien van 
de stad en wil aantasting daarvan voorkomen. 
Het liefst wil ze de aantrekkingskracht van de 
stad nog verder verhogen. De gemeente schept 
op allerlei manieren goede randvoorwaarden 
voor de economische positie van de stad en 
ondernemer. Een onderdeel daarvan is het 
formuleren van beleid voor reclame en 
uitstallingen. Dit beleid is geen doel op zich, 
maar een middel om een aantrekkelijke stad te 
realiseren, voor haar inwoners, ondernemers en 
bezoekers. 
 
Het doel luidt als volgt: 
Te komen tot een verantwoorde en beheersbare 
situatie in de openbare ruimte ten aanzien van 
reclame-uitingen, waarbij een balans wordt 
gevonden tussen de ruimtelijke kwaliteit van de 
openbare ruimte enerzijds en de belangen van 
de ondernemers anderzijds. 
 
2.2. Uitgangspunten 
Het reclame- en uitstallingenbeleid is erop 
gericht aantasting van de architectuur van 
panden te voorkomen en een rustig stadsbeeld 
te realiseren. Een rustig en overzichtelijk 
straatbeeld verhoogt de beeldkwaliteit en een 
toegankelijke en veilige openbare ruimte voor 
het (winkelend) publiek, bezoekers en bewoners 
en hulpdiensten. 
Het reclamebeleid maakt deel uit van het 
welstandbeleid en is afgestemd op de functie van 
delen van de stad (gebiedgericht). Het 
historische centrum verdient extra bescherming. 
De gebiedstypen bedrijven- en kantoorterreinen 
en de perifere detailhandel kennen meer 
mogelijkheden voor reclame, en de regels 
kennen een grotere flexibiliteit en 
beoordelingsvrijheid van het college. Deze 
systematiek sluit aan bij de welstandnota, die 
ook verschillende ambitieniveaus kent, 
afhankelijk van de kwetsbaarheid, waardevolle 
elementen en dynamiek van een gebied. In de 
welstandsnota zijn gebieden aangewezen 
waarvoor geen redelijke eisen van welstand 
gelden. Voor deze gebieden – de welstandsvrije 
gebieden – gelden wél de objectspecifieke 
criteria ten aanzien van reclame-uitingen, 
evenals de algemene richtlijnen en criteria. 
Het beleid moet ruimte bieden aan 
reclameobjecten, die weliswaar afwijken van de 
beleidsregels, maar wel voldoen aan de redelijke 
eisen van welstand of reclameobjecten die zich 
onderscheiden door hoogwaardige 
beeldkwaliteit. 
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3. TOETSCRITERIA VOOR RECLAMEOBJECTEN 
3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de toetscriteria 
weergegeven, waaraan reclameobjecten worden 
getoetst. In paragraaf 3.3 worden de algemene 
richtlijnen geschetst. De algemene richtlijnen 
vormen de basis waaraan alle reclameobjecten 
dienen te voldoen, tenzij anders aangegeven bij 
de objectspecifieke criteria. De objectspecifieke 
criteria staan genoemd in paragraaf 3.4.. Deze 
objectspecifieke criteria komen voort uit het 
beginsel dat reclame moet passen in het 
karakter en uitstraling van de omgeving. Hoe 
kwetsbaarder een gebied, hoe groter de invloed 
van reclame op het straatbeeld. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat bij een kwetsbaar gebied 
minder mogelijkheden zijn voor reclamevoering. 
 
In paragraaf 3.5 worden de criteria voor 
reclameobjecten op/boven de openbare grond 
genoemd en in paragraaf 3.6 komen ten slotte de 
tijdelijk reclameobjecten aan bod. 
 
3.2. Juridische status 
De genoemde criteria hebben de status van 
beleidsregels (art. 4:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht). De bevoegdheid om deze 
beleidsregels te maken wordt genoemd in artikel 
12a van de Woningwet. 
 
In beginsel zijn alleen de reclameobjecten 
toegestaan, die genoemd worden in het 
reclamebeleid. Per gebied is aangegeven welke 
vorm en hoeveel van een bepaalde reclame mag 
worden aangebracht en onder welke 
voorwaarden de reclame wordt toegestaan. 
Indien een reclameobject niet past binnen de 
criteria van het reclamebeleid, mag deze in 
principe niet geplaatst worden en kan er 
handhavend opgetreden worden. 
 
3.3. Algemene richtlijnen en criteria 
Deze algemene richtlijnen gelden voor ieder 
gebied en type reclameobject binnen de 
gemeente Gorinchem. Ze dienen als basis voor 
de beoordeling van reclameobjecten. Afwijken 
kan alleen als dit expliciet wordt aangegeven bij 
de gebiedsspecifieke criteria. 
 
Functioneel/technisch 
Reclames staan niet los van de activiteiten die 
met de reclame wordt aangeprezen. Zo is een 
reclame voor een autogarage niet gepast op de 
gevel van een drogist.  
Als uitgangspunt wordt genomen dat een 
reclameobject altijd rechtstreeks verband moet 
hebben met de activiteiten die in het pand of op 
het perceel plaatsvinden. 

 
Van dit uitgangspunt wordt een aantal 
reclameobjecten uitgezonderd, namelijk: 
 Abri-reclame, mupi-reclame, billboards, 

driehoeksborden, sandwichborden en 
lichtreclames op openbare grond; 

 Reclameobjecten op sportterreinen, tijdelijke 
sponsorreclames bij evenementen of 
aankondigingen van evenementen. 

 
Om de leefbaarheid van de (binnen)stad te 
behouden, mogen reclameobjecten in of aan 
leegstaande panden worden aangebracht. Deze 
commerciële reclameobjecten zijn alleen 
toegestaan op de begane grond en moeten een 
relatie hebben met de functie/bestemming van 
het pand. Dus geen reclame voor een automerk 
als in dat betreffende pand geen autoshowroom 
is toegestaan. 
 
Reclameobjecten zijn alleen toegestaan als deze 
een rechtstreeks verband hebben met de 
activiteiten die in het pand of op het perceel 
plaatsvinden, met uitzondering van: 
 Abri-reclame, mupi-reclame, billboards, 

driehoeksborden, sandwichborden en 
lichtreclames op openbare grond; 

 Reclameobjecten op sportterreinen, tijdelijke 
sponsorreclames bij evenementen of 
aankondigingen van evenementen. 

 
In het historisch centrum zijn raamplakkaten op 
de eerste verdieping alleen toegestaan indien 
het planologisch toegestaan is om op deze eerste 
verdieping een bedrijf te vestigen. Dit bedrijf 
moet er dan ook daadwerkelijk gevestigd zijn. 
Het is dus niet toegestaan om in een leegstaand 
pand op de eerste verdieping raamplakkaten aan 
te brengen. 
 
Verkeersveiligheid en hinder 
Uitgangspunt is dat een reclameobject geen 
(fysieke en visuele) overlast of hinder mag 
veroorzaken voor de omgeving en derden en de 
verkeersveiligheid niet in het geding mag 
brengen. Er is in ieder geval sprake van 
verkeersonveiligheid als de zichtbaarheid (van 
de kleuren) van de openbare ruimte, de 
verkeerslichten of –borden en andere 
aanduidingen wordt aangetast.  
De criteria met betrekking tot 
verkeersonveiligheid zijn met opzet niet 
uitputtend geformuleerd, omdat niet alle 
verkeersonveilige situaties op voorhand te 
voorzien zijn. Op deze manier blijft het mogelijk 
om per geval te beoordelen of de 
verkeersveiligheid in het geding is.  
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Gelet op het voorkomen van hinder en 
verkeersonveiligheid gelden de volgende 
criteria: 
 Reclameobjecten veroorzaken geen 

geluidshinder, zijn niet verblindend, 
knipperen niet en bewegen en/of veranderen 
niet te snel; 

 Reclames op de weg of los aan de gevel 
(vlaggen e.d.) worden slechts geplaatst 
gedurende de openingstijden; 

 Reclames op of boven de weg mogen de 
zichtbaarheid van de kleuren van 
verkeerslichten of andere 
verkeersaanduidingen niet aantasten. 

 
Ontsiering 
Een reclameobject dient qua plaatsing, 
kleurstelling, materiaalgebruik en/of 
detaillering niet ontsierend te zijn voor het 
gevelbeeld en geen afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Gelet op het 
voorkomen van ontsiering gelden de volgende 
criteria: 
 De vormgeving, afmetingen en kleuren van 

een reclameobject zijn afgestemd op het 
karakter van de directe omgeving en het 
bouwwerk; 

 Gevelreclames worden qua vormgeving, 
afmetingen en plaatsing op de gevelopzet 
afgestemd; 

 Te veel en frequente herhaling van dezelfde 
tekst of te grote hoeveelheid tekst per 
reclame wordt voorkomen, met name langs 
wegen. Tekst beperken tot de 
hoofdboodschap (productaanduiding, zoals 
bijvoorbeeld schoenen, tassen en lederwaren, 
bedrijfsnaam of andere aanduiding); 

 Het kleurgebruik is terughoudend: niet 
reflecterend en/of fluorescerend; 

 Een reclameobject is in zijn grootte, 
positionering en ontwerp aangepast aan de 
stedenbouwkundige context en de schaal en 
architectuur van het pand, waaraan het zich 
bevindt. De samenhang en structuur van de 
gevel dient behouden te blijven (geen 
scheiding winkelpui en verdieping); 

 Indien de architectuur van bestaande 
bebouwing voorziet in specifieke 
reclamemogelijkheden, zijn dit de plaatsen 
waar reclameobjecten aangebracht dienen te 
worden; 

 Een reclameobject voor, aan en/of op korte 
afstand van een monument tast de 
monumentale waarde van het betreffende 
pand niet aan; 

 Indien er meerdere reclameobjecten bij een 
bedrijf worden geplaatst, worden deze op 
elkaar afgestemd, voor wat betreft kleur en 
lay-out. 

Inhoudelijke boodschap 
Naast de uiterlijke verschijningsvorm van een 
reclameobject, kan ook de inhoud van een 
reclame groot effect op de omgeving en 
voorbijgangers hebben. De inhoud van een 
reclame kan als intimiderend, beledigend of 
discriminerend ervaren worden of 
aanstootgevend zijn. Dit is niet toegestaan. Gelet 
op het voorkomen van intimideren, belediging of 
discriminatie gelden de volgende criteria: 
 Reclameobjecten mogen geen 

aanstootgevende, intimiderende, beledigende 
en/of discriminerende teksten en/of 
afbeeldingen bevatten. 

 
Plaats van de reclame 
 Uitstekende reclameobjecten aan de gevel 

worden niet lager dan 2,20 m boven de 
openbare weg geplaatst, gemeten vanaf de 
onderzijde van het reclameobject (in verband 
met doorloophoogte) maar niet hoger dan 
4,00 m en minimaal 0,60 m vanaf de rijbaan; 

 Reclameobjecten boven de rijbaan of boven 
de strook van 0,60 m vanaf de rijbaan, 
worden niet lager dan 4,20 m geplaatst, 
gemeten vanaf de onderzijde van het 
reclameobject; 

 Voor panden met een luifel geldt dat de 
reclameobjecten zowel onder de aanwezige 
luifel (bevestigd aan de gevel of luifel) als 
tegen de luifel (voorzijde) mogen worden 
geplaatst. Reclame op een luifel is in verband 
met mogelijke overlast voor bovengelegen 
woningen niet toegestaan, tenzij de 
onderkant van de luifel minder dan 2,40 m 
bedraagt. Dit is het geval in de Koningin 
Wilhelminelaan. Omdat de situatie bij het 
winkelcentrum aan de Gildenweg zodanig is 
dat plaatsing van reclameborden op de luifel 
niet hinderlijk is, is dit bij uitzondering wel 
toegestaan. Reclame tegen de luifel 
(voorzijde) dient altijd plat tegen de luifel 
(geen loodrecht object en vlaggen) en binnen 
de contouren van de luifel te worden 
aangebracht. Een en ander geldt voor zover 
aan de hiervoor genoemde voorwaarden ten 
aanzien van de bevestigingshoogte kan 
worden voldaan; 

 Het aanbrengen van reclameobjecten tegen 
zij- en/of achtergevels is niet toegestaan. Dit 
geldt niet voor de panden aan de Linge en de 
gebieden ‘Bedrijven- en kantoorgebieden’ en 
‘Perifere detailhandel’; 

 Wanneer sprake is van een hoekpand mag de 
zijgevel wel worden benut. Bij tussenpanden 
met een achterzijde gelegen aan de weg en 
met een entree voor publiek, mag de 
‘achterzijde’ worden benut voor reclame.  
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Ontoelaatbare reclameobjecten 
Als ontoelaatbare reclame in ‘Woongebieden’, 
‘Winkelcentrum’ en ‘Historische centrum’ wordt 
aangemerkt: 
 Reclameobjecten die knipperen, reflecteren, 

spiegelen, draaien of anderszins snel 
bewegen of veranderen (behoudens vlaggen). 

 
3.4. Objectspecifieke criteria 
Er zijn verschillende vormen van reclame 
denkbaar. Voor deze verschillende vormen van 
reclame wordt per gebied aangegeven wat de 
mogelijkheden zijn. Binnen Gorinchem wordt er 
namelijk onderscheid gemaakt tussen 
verschillende gebieden. Op een bedrijventerrein 
zijn reclameobjecten meer geaccepteerd dan 
bijvoorbeeld in een woon- of buitengebied. In 
een winkelstraat kunnen reclameobjecten voor 
een levendige, gezellige sfeer zorgen. Langs 
doorgaande wegen en bij nieuwe locaties is een 
hoge beeldkwaliteit uitgangspunt en moeten 
toetscriteria bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Voor de bedrijventerreinen wil de 
gemeente zich qua uiterlijke criteria 
terughoudend opstellen en waar mogelijk 
ruimte laten voor particulier initiatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het navolgende wordt per reclamevorm in een 
tabel aangegeven wat de regels zijn die voor die 
betreffende reclamevorm gelden. Per gebied is 
door middel van een ‘X’ aangegeven welke 
regel(s) van toepassing is/zijn. Deze regels 
worden onder de tabel vermeld. De nummers in 
de tabel verwijzen naar de regels onder de tabel. 
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Maximaal aantal reclameobjecten  

Reclame op of aan de gevel Reclame los van de 
gevel 

Totale hoeveelheid 
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historisch centrum 1 1  1 per 
raam 

1 per 
raam 

1 per 
segment/ 

volant 

 1    3 

panden langs de Linge 1   1 per 
raam 

       1 

woongebieden             
aan-huis-gebonden beroep, 
bedrijven, winkels en 
horecagelegenheden 

1 1 1 1 per 
raam 

     1 1 1 

gebouwen met een publieke 
functie 

per geval 
beoordelen 

per geval 
beoordelen 

         per geval beoordelen 

flatgebouwen       1     1 
winkelcentra 1 1 1 per 6m 

gevel 
breedte 

1 per 
raam 

1 per 
raam 

1 per 
segment/ 

volant 

1  6   3 

perifere detailhandel 2 2 2 1 per 
raam 

1 per 
raam 

 1 1 10 1  4 + 10 strandvlag, vlaggenmast, 
vlag of banier 

bedrijven en 
kantoorgebieden 

per geval 
beoordelen 

per geval 
beoordelen 

per geval 
beoordelen 

1 per 
raam 

  1 1 3 1  4 + per geval beoordelen 

parken, sportterreinen en 
groengebieden 

2 2       3   2 + 3 strandvlag, vlaggenmast, 
vlag of banier 
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RECLAME OP OF AAN DE GEVEL. 
 
Reclame plat op de gevel. 
 1 a 

t/m d 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

historisch centrum X  X   X X  X  
panden langs de Linge  X         
woongebieden           
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X X    X X X   

gebouwen met een 
publieke functie 

         X 

flatgebouwen          X 
winkelcentra X   X  X X X   
perifere detailhandel          X 
bedrijven en 
kantoorgebieden 

         X 

parken, sportterreinen 
en groengebieden 

X X         

 
Reclame plat op de gevel: 
1. is geplaatst 

a. boven de entree, gecentreerd in de gevel of passend in de structuur van de gevelpui; 
b. bij meerdere verdiepingen onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping; 
c. niet boven een luifel (zie uitzonderingen 3.3. Algemene richtlijnen en criteria); 
d. bij plaatsing tegen een luifel binnen de contouren van het boeiboord. 

2. is maximaal 1 m2 groot; 
3. is maximaal 0,40 m hoog en maximaal 60% breed ten opzichte van de totale gevel-/luifelbreedte met 

een maximum van 4 m; 
4. is maximaal 0,40 m hoog en maximaal 60% breed ten opzichte van de totale gevel-/luifelbreedte met 

een maximum van 6 m; 
5. is maximaal 2 m hoog en 6 m breed; 
6. is maximaal 0,30 m uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie; 
7. is uitgevoerd met losse letters of met een reclamebord; 
8. is bij voorkeur niet verlicht; 
9. is niet verlicht en is geen lichtbak; 
10. wordt zowel voor wat betreft het aantal, de omvang als de plaats van het object per geval beoordeeld 

in relatie tot het gebouw en zijn omgeving. 
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Reclame loodrecht op de gevel. 
 1 2 a 

t/m c 
3 4 5 6 7 8 9 10 

historisch centrum  X X  X  X  X  
panden langs de Linge           
woongebieden           
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

 X X X X  X X   

gebouwen met een 
publieke functie  

         X 

flatgebouwen X          
winkelcentra  X X X X  X X   
perifere detailhandel  X    X X X   
bedrijven en 
kantoorgebieden 

         X 

parken, sportterreinen 
en groengebieden 

         X 

 
Reclame loodrecht op de gevel: 
1. zijn niet toegestaan; 
2. is geplaatst 

a. passend in de structuur van de gevelpui 
b. bij meerdere verdiepingen onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping; 
c. niet boven, op of aan een luifel; 

3. is maximaal 0,5 m2 groot; 
4. is maximaal 1 m uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie; 
5. is maximaal 0,25 m dik; 
6. is maximaal 1 m hoog, 1 m breed en 1 m dik en maximaal 1,20 m uit de gevel stekend, inclusief 

bevestigingsconstructie; 
7. is uitgevoerd met een reclamebord; 
8. is bij voorkeur niet verlicht; 
9. is niet verlicht en is geen lichtbak; 
10. wordt zowel voor wat betreft het aantal, de omvang als de plaats van het object per geval beoordeeld 

in relatie tot het gebouw en zijn omgeving. 
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Vlaggenmast, vlag of banier. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
historisch centrum  X  X X X X  X X 
panden langs de Linge X          
woongebieden           
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X 
geen 

vlaggenmast 
of vlag 

  X  X X  X  

gebouwen met een 
publieke functie  

X 
geen 

vlaggenmast 
of vlag 

 X X  X X  X  

flatgebouwen X          
winkelcentra   X X  X X  X  
perifere detailhandel    X  X  X X  
bedrijven en 
kantoorgebieden 

  X X  X  X X  

parken, sportterreinen 
en groengebieden 

  X X  X X  X  

 
Vlaggenmasten, vlaggen of banieren op of aan de gevel: 
1. vlaggenmasten en vlaggen zijn niet toegestaan; 
2. vlaggenmasten en vlaggen zijn alleen tijdelijk toegestaan als feestelijke aandachtstrekker voor een 

bepaald evenement tijdens dat evenement en alleen gedurende openingstijden; 
3. een vlaggenmast is bevestigd onder de vloer van de eerste verdieping; 
4. een banier is plat of loodrecht aan de gevel bevestigd; 
5. de bovenkant van een banier is niet hoger aangebracht dan de onderdorpel van de kozijnen op de 

eerste verdieping, tenzij het betreffende bedrijf ook gevestigd is op de eerste verdieping, dan geldt de 
eis dat de bovenkant van een banier onder de onderdorpel geplaatst moet worden niet; 

6. is maximaal 1 m uit de gevel stekend, inclusief bevestigingsconstructie; 
7. een banier is maximaal 2,00 m hoog en 0,40 m breed; 
8. een banier is maximaal 3 m hoog en 0,80 m breed; 
9. zijn bij meerdere exemplaren identiek uitgevoerd, dus geen verschillende vlaggenmasten, vlaggen of 

banieren; 
10. vlaggen zijn buiten openingstijden niet toegestaan. 
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Raamplakkaat of plakfolie begane grond. 
 1 2 3 4 5 6 
historisch centrum  X X  X X 
panden langs de 
Linge 

 X X  X  

woongebieden       
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

 X X  X  

gebouwen met een 
publieke functie 

X      

flatgebouwen X      
winkelcentra    X   
perifere 
detailhandel 

   X   

bedrijven en 
kantoorgebieden 

 X X X  X 

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X      

 
Raamplakkaten of plakfolie op de ramen van de begane grond: 
1. zijn niet toegestaan; 
2. mag maximaal 1 per raam; 
3. mag niet meer dan 30% van het raam bedekken; 
4. mag 100% van het raam bedekken; 
5. de naamsaanduiding, beeldmerk of het logo is maximaal 0,40 m hoog; 
6. in of aan leegstaande panden, tot het volledige raam is bedekt. Deze reclame hoeft geen rechtstreeks 

verband te hebben met de activiteiten die in het leegstaande pand of op het perceel plaatsvinden. 
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Raamplakkaat of plakfolie eerste verdieping. 
 1  2 3 4 5 
historisch centrum  X X X X 
panden langs de 
Linge 

X     

woongebieden      
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X     

gebouwen met een 
publieke functie 

X     

flatgebouwen X     
winkelcentra   X X X 
perifere 
detailhandel 

  X X X 

bedrijven en 
kantoorgebieden 

X     

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X     

 
Raamplakkaten of plakfolie op de ramen van de eerste verdieping: 
1. zijn niet toegestaan; 
2. zijn alleen toegestaan indien het planologisch toegestaan is om op de eerste verdieping een bedrijf te 

vestigen en dit bedrijf er ook daadwerkelijk is gevestigd; 
3. mag maximaal 1 per raam; 
4. mag niet meer dan 40% van het raam bedekken; 
5. de naamsaanduiding, beeldmerk of het logo is maximaal 0,40 m hoog. 
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Reclame op zonwering en markiezen. 
 1  2 3 4 5 
historisch centrum  X  X  
panden langs de 
Linge 

X     

woongebieden      
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X     

gebouwen met een 
publieke functie  

X     

flatgebouwen X     
winkelcentra  X  X  
perifere 
detailhandel 

  X  X 

bedrijven en 
kantoorgebieden 

 X  X  

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X     

 
Reclame op zonwering of markiezen: 
1. is niet toegestaan; 
2. is aangebracht op de volant of het onderste segment van de markies; 
3. is geplaatst op de gehele zonwering of markies 
4. de naamsaanduiding, beeldmerk of het logo is maximaal 0,15 m hoog; 
5. is op een zonwering maximaal 1,20 m hoog en 2,40 m breed en op een markies passend binnen  

1 segment. 
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Reclamebord of reclameobject op het dak. 
 1  2 3 4 5 6 
historisch centrum X      
panden langs de 
Linge 

X      

woongebieden       
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X      

gebouwen met een 
publieke functie  

X      

flatgebouwen  X  X  X 
winkelcentra   X X X X 
perifere 
detailhandel 

  X X X X 

bedrijven en 
kantoorgebieden 

 X X X  X 

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X      

 
Reclamebord of reclameobject op het dak: 
1. is niet toegestaan; 
2. is geplaatst op de naar de snelweg of hoofdweg gekeerde gevel; 
3. is geplaatst op de dakrand bij de hoofdentree; 
4. staat in verhouding tot het gebouw; 
5. bestaat uit de naam van het gehele complex, bij voorkeur uitgevoerd in losse letters; 
6. wordt zowel voor wat betreft de omvang als de plaats van het object per geval beoordeeld in relatie 

tot het gebouw en zijn omgeving. 
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Reclamedoek. 
 1  2 3 4 5 
historisch centrum X    X 
panden langs de 
Linge 

X     

woongebieden      
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X     

gebouwen met een 
publieke functie  

X     

flatgebouwen X     
winkelcentra X     
perifere 
detailhandel 

 X X X  

bedrijven en 
kantoorgebieden 

    X 

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

    X 

 
Reclamedoek: 
1. is toegestaan, tenzij het een Rijksmonument betreft; 
2. is geplaatst in een daarvoor bestemde frameconstructie op blinde gevels; 
3. is plat aan de gevel bevestigd; 
4. is minimaal 10 m2 en maximaal 25 m2; 
5. wordt zowel voor wat betreft het aantal, de omvang als de plaats van het object per geval beoordeeld 

in relatie tot het gebouw en zijn omgeving 
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RECLAME LOS VAN DE GEVEL 
 
Strandvlag, vlaggenmast, vlag of banier. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
historisch centrum  X       X 
panden langs de 
Linge 

X         

woongebieden          
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

X         

gebouwen met een 
publieke functie  

X         

flatgebouwen X         
winkelcentra   X   X X X  
perifere 
detailhandel 

   X  X X X  

bedrijven en 
kantoorgebieden 

   X  X X X  

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

    X X    

 
Strandvlaggen, vlaggenmasten, vlaggen of banieren los van de gevel: 
1. zijn niet toegestaan; 
2. zijn alleen tijdelijk toegestaan als feestelijke aandachtstrekker voor een bepaald evenement tijdens 

dat evenement en alleen gedurende openingstijden; 
3. zijn geplaatst bij de hoofdentree van het complex; 
4. zijn geplaatst bij de hoofdentree van het terrein of langs de weg (op het terrein) naar het terrein toe; 
5. zijn alleen toegestaan bij een sportterrein; 
6. een vlaggenmast is maximaal 6 m hoog, maar niet hoger dan het complex en alle vlaggenmasten zijn 

even hoog; 
7. een banier is maximaal 3 m hoog en 0,80 m breed; 
8. zijn bij meerdere exemplaren identiek uitgevoerd, dus geen verschillende strandvlaggen, 

vlaggenmasten, vlaggen of banieren; 
9. strandvlaggen, vlaggenmasten, vlaggen zijn buiten openingstijden niet toegestaan. 
 
 



Reclame maken en uitstallen in Gorinchem 17 

 
Reclamezuil. 
 1 2 3 4 5 6 7 
historisch centrum X       
panden langs de 
Linge 

X       

woongebieden        
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

 X   X   

gebouwen met een 
publieke functie 

X       

flatgebouwen X       
winkelcentra    X  X  
perifere 
detailhandel 

   X  X  

bedrijven en 
kantoorgebieden 

      X 

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X       

 
Reclamezuil: 
1. is niet toegestaan; 
2. is geplaatst in de voortuin op minimaal 1 m afstand van alle erfgrenzen; 
3. is uitsluitend geplaatst op het eigen terrein; 
4. is geplaatst bij de hoofdentree van een gebouw of gebied; 
5. is maximaal 1,20 m hoog, 0,60 m breed en 0,20 m dik; 
6. is maximaal 3,50 m hoog, 2 m breed en 0,30 m dik; 
7. wordt zowel voor wat betreft de omvang als de plaats van de zuil per geval beoordeeld in relatie tot 

het gebouw en zijn omgeving. 
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Reclame plat op de erfafscheiding. 
 1  2 3 4 5 
historisch centrum X     
panden langs de 
Linge 

X     

woongebieden      
aan-huis-gebonden 
beroep, bedrijven, 
winkels en 
horecagelegenheden 

 X X X X 

gebouwen met een 
publieke functie  

X     

flatgebouwen X     
winkelcentra X     
perifere 
detailhandel 

X     

bedrijven en 
kantoorgebieden 

X     

parken, 
sportterreinen en 
groengebieden 

X     

 
Reclame plat op de erfafscheiding: 
1. is niet toegestaan; 
2. is geplaatst op de erfafscheiding in de voortuin ter plaatse van de entree van het erf; 
3. is maximaal 1 m2; 
4. is uitgevoerd met losse letters of met een reclamebord; 
5. is niet verlicht en is geen lichtbak. 
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Buitengebied 

bedrijfsvestiging 
 reclameobjecten plat op de 

gevel 
enkelzijdig losstaand 
reclamebord  

strandvlag, 
vlaggenmast/vlag 

hoeveel  maximaal 1  maximaal 1  maximaal 1 
waar  gericht naar de weg waarop 

de inrit van het bedrijf 
uitkomt 

 geplaatst nabij de eigen inrit 
op het eigen terrein 

 

 geplaatst nabij de 
eigen inrit op het 
eigen terrein 

hoe  maximaal 0,50 m hoog en 
maximaal 25% t.o.v. de 
totale gevelbreedte met een 
maximum van 4 m 

 niet boven goot- of dakrand 
uitsteken; 

 uitgevoerd met naam-, 
beeldmerk of logo en/of 
beroepsaanduiding  

 bij voorkeur geen verlichting 
 geen lichtbakken 

 maximaal 1 m2; 
 maximaal 1,50 m hoog, 

gemeten vanaf maaiveld; 
 evenwijdig aan de openbare 

weg geplaatst; 
 bij voorkeur geen verlichting 
 
 

 geen criteria 

 
tijdelijk bord voor aankondigingen van en tijdens evenementen 

hoeveel  maximaal 5  
hoe lang  maximaal 5 weken, waarvan 4 weken voor en 1 week na het evenement 

 niet vaker dan eenmaal per jaar 
waar  geen criteria 
hoe  maximale oppervlakte 4,50 m2 en maximale breedte 3 m; 

 de tijdelijke aard blijkt uit een datumaanduiding in de aankondiging 
 

tijdelijk bord voor aankondigingen van een werk in uitvoering 
hoeveel  maximaal 2 
hoe lang  tijdens de werkzaamheden 
waar  onmiddellijk bij het werk 
hoe  maximale oppervlakte 4,50 m2 en maximale breedte 3 m, tenzij geplaatst langs een weg 

in beheer bij het Rijk, dan maximale oppervlakte 35 m2 
 

opschriften, aankondigingen en afbeeldingen welke dienen tot het openbaren van gedachten of 
gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet 

hoeveel  maximaal 2 op het gehele grondgebied van de gemeente 
waar  geen criteria 
hoe  maximale oppervlakte 4,50 m2 en maximale breedte 3 m; 

 geen handelsreclame 
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3.5. Reclameobjecten op of boven openbare grond 
Reclameborden op rotondes 

het voeren van reclame op rotondes is niet toegestaan 
 

Spandoeken boven openbare grond 
zie paragraaf 3.6 Tijdelijke reclame 
 
3.6. Tijdelijke reclameobjecten 
Onder tijdelijke reclame worden borden of 
(span)doeken verstaan waarop reclame wordt 
gemaakt voor een bepaald (commercieel) 
evenement, opening van een bedrijf, verhuur of 
verkoop van onroerend goed of een 
bouwproject, gedurende de tijd dat de 
betreffende activiteit plaatsvindt en eventueel 
een bepaalde tijd voor en/of na het plaatsvinden 
van de activiteit. 

Uitstallingsborden, die dagelijks geplaatst 
worden, vallen hier niet onder. Voor deze 
borden geldt een aparte regeling ( zie  
hoofdstuk 4). Hiernaast zijn er ook de 
steigerdoeken die tijdens een renovatie of 
verbouw van een pand aan de steigers worden 
bevestigd en vaak een commerciële opdruk 
hebben. De voorkeur gaat uit naar een 
illustratieve opdruk zonder commerciële 
doeleinden. 

algemeen 

 voor de betreffende situatie is gedurende minimaal 10 weken voorafgaand van die betreffende 
situatie geen tijdelijke reclame gevoerd 

 tijdelijke reclames zijn niet lichtgevend en worden niet aangelicht 
 

borden voor aankondiging van en tijdens evenementen (driehoeks- en sandwichborden) 

 driehoeks- en sandwichborden zijn niet toegestaan, wel bestaat de mogelijkheid om op de 
matrixborden niet-commerciële aankondigingen te plaatsen 

 
(span)doeken 

hoe lang  maximaal 15 aaneengesloten dagen 
waar  op de aangewezen locaties aan de Burgstraat ter hoogte van de Vissersdijk en de 

Westwagenstraat ter hoogte van de Melkheul 
hoe  voor aankondigingen van plaatselijke evenementen, voor open dagen van scholen, 

maatschappelijke, culturele en ideële doeleinden, landelijke campagnes en collecteweken 
 

banieren 
hoe lang  maximaal 15 aaneengesloten dagen 
waar  op de aangewezen locaties aan de Vijfde Uitgang / Spijksedijk, Gasthuisstraat / 

Haarstraat, Buiten de Waterpoort, Dalembolwerk en Paardenwater 
hoe  voor aankondigingen van plaatselijke evenementen, voor open dagen van scholen, 

maatschappelijke, culturele en ideële doeleinden, landelijke campagnes en collecteweken 
 

sponsorreclames  
hoe lang  tijdens evenement 
waar  ter plaatse van evenement 
 

uitverkoopreclame 
hoe lang  tijdens de uitverkoop met een maximum van 10 weken en met minimaal 10 weken 

tussen de perioden in 
waar  overeenkomstig de overige gestelde richtlijnen van het betreffende object 
hoe  niet-verlichte platte objecten, betrekking hebbend op gehele of gedeeltelijke als zodanig 

kenbare uitverkoop 
 

reclame op steigerdoeken 
hoe lang  tijdens de periode dat de steigers staan 
waar  uitsluitend op steigers bij te renoveren of te (ver)bouwen pand 
hoe  niet verlicht 
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bouw- en projectborden 
hoe lang  tijdens de werkzaamheden 
waar  op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid 

wordt uitgevoerd 
hoe  niet verlicht 
 

reclamevoertuig 
het plaatsen van reclamevoertuigen met het doel om reclame te maken is niet toegestaan 
 
 
3.7. Afwijken van de criteria 
Afwijken van de richtlijnen door 
burgemeester en wethouders 
Uitgangspunt is dat burgemeester en 
wethouders handelen volgens de gestelde 
richtlijnen, tenzij dat voor één of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben, die 
wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
richtlijnen te dienen doelen. De 
welstandscommissie wordt in deze gevallen in 
de gelegenheid gesteld om te adviseren over een 
voornemen tot afwijking van de richtlijnen. 
 
Deze afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op 
artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht. 
In dit artikel staat dat burgemeester en 
wethouders moeten handelen volgens 
opgestelde beleidsregels tenzij dat voor 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die 
onevenredig zijn in verhouding tot het doel van 
de beleidsregels. 
 
Afwijken van de richtlijnen door de 
welstandscommissie of ambtelijk 
Ook de welstandscommissie kan bij haar 
advisering afwijken van het reclamebeleid. Dit 
kan gebeuren op basis van een gemotiveerd 
positief welstandsadvies bij plannen die 
weliswaar strijdig zijn met de genoemde criteria, 
maar niet strijdig zijn met redelijke eisen van 
welstand.  
Bij een afwijkend advies van de 
welstandscommissie dient het college van 
burgemeester en wethouders uiteindelijk een 
besluit te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Toezicht en sancties. 
Voor een goede en geloofwaardige werking van 
het beleid dient ook aandacht besteed te worden 
aan toezicht, controle en de handhaving. Als 
toezichthouders een overtreding constateren, 
dan zullen zij hier een rapport van opmaken en 
zal de overtreder door de gemeente worden 
aangeschreven. Als het object vergunbaar is, zal 
overtreder gevraagd worden hiervoor alsnog 
een vergunning aan te vragen. Is het object 
daarentegen niet vergunbaar dan zal overtreder 
verzocht worden het object binnen een bepaalde 
termijn te verwijderen. Wordt hier niet aan 
voldaan dan kan de gemeente een last onder 
dwangsom of een last onder bestuursdwang 
opleggen. 
 
3.9. Overgangsrecht 
Dit reclamebeleid treedt in werking op de eerste 
dag na bekendmaking. Op het tijdstip van 
inwerkingtreding vervalt het door het college 
van burgemeester en wethouders op 21 
december 2006 vastgestelde “Nota Reclame- en 
uitstallingenbeleid gemeente Gorinchem”. 
 
Ten tijde van vaststelling van deze nota worden 
bestaande reclamevormen op grond van het 
overgangsrecht toegestaan, met uitzondering 
van illegaal geplaatste reclame-uitingen, 
verplaatsbare reclame-uitingen zoals 
reclamevoertuigen en uitstallingborden en 
wildplakken. Bij vernieuwing van de reclame 
wordt getoetst aan het voorliggende beleid. 
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4. Uitstallingen 
4.1. Inleiding. 
Uitstallingen worden vaak gebruikt voor 
reclamedoeleinden en dienen voor het 
winkelend publiek als aandachtstrekker. In zijn 
algemeenheid en met name in de historische 
binnenstad van Gorinchem kunnen uitstallingen 
sfeerbevorderend werken en zo een positieve 
bijdrage leveren aan de recreatieve kwaliteit van 
de gemeente. 
Om veel aandacht te trekken van het publiek 
worden uitstallingen zoveel mogelijk in het zicht 
van voetgangers geplaatst. Daarnaast worden de 
uitstallingen en reclameobjecten zelf steeds 
groter en opzichtiger. Ook komen er steeds 
nieuwe vormen van reclameobjecten bij. 
Ondernemers proberen elkaar soms te 
overtreffen met reclameobjecten en uitstallingen 
om er voor te zorgen dat hun producten goed te 
zien zijn voor het publiek. Dit kan leiden tot een 
wildgroei in reclameobjecten en uitstallingen. 
 
4.2. Doel en uitgangspunten 
De gemeente wil hinder en overlast voorkomen, 
het doelmatige en veilig gebruik van de weg 
garanderen en de kwaliteit van de openbare 
ruimte bevorderen. Belangrijk daarnaast is het 
stellen van kwaliteitseisen aan uitstallingen om 
er voor te zorgen dat het straatbeeld hersteld 
dan wel verfraaid wordt. 
De uitgangspunten van het beleid leiden tot 
heldere en duidelijke voorschriften waaraan 
ondernemers moeten voldoen om met een 
melding een uitstalling te mogen plaatsen. Het 
niet voldoen aan de voorschriften zal leiden tot 
handhavend optreden. 
 
Uitgangspunten van het beleid zijn: 
- uitstallingen met verkoopwaar die bijdragen 

aan de sfeer zijn gewenst; 
- het gebruik van ontsierende reclameborden 

en objecten wordt ontmoedigd en waar 
mogelijk voorkomen; 

- de doorgang voor hulpdiensten, voetgangers 
en minder validen moet worden 
gewaarborgd. 

 
4.3. Juridisch kader en reikwijdte. 
Uitstallingen zijn losstaande voorwerpen, die 
door of namens ondernemers op de openbare 
weg zijn geplaatst met als doel de uitgestalde 
producten te verkopen of te verhandelen, 
reclame voor de verkoopwaren te maken, de 
aandacht van het winkelend publiek te trekken 
of de directe omgeving van het winkelpand te 
verfraaien. 
 

Onderhavig beleid ziet niet op bouwwerken, 
gevelreclame, (rol)containers, winkelwagens en 
uitstallingen en reclameborden op terrassen en 
terrasmeubilair die onderdeel uitmaken van een 
terras waarvoor op grond van artikel 2:28 van 
de APV een exploitatievergunning is vereist. 
Standplaatsen in de zin van artikel 5:18 van de 
APV van waaruit verkocht en handel gedreven 
wordt, vallen eveneens niet onder het 
onderhavige uitstallingenbeleid. 
 
Het uitstallingenbeleid is gebaseerd op artikel 
2:10 van de APV. Hierin staat aangegeven dat het 
verboden is de weg of een weggedeelte anders te 
gebruiken dan overeenkomstig de publieke 
functie daarvan indien dit niet van te voren is 
gemeld aan het college. Met het plaatsen van een 
uitstalling op de weg wordt niet overeenkomstig 
de bestemming van de weg gehandeld. 
 
Een melding voor het plaatsen van een 
uitstalling mag volgens de APV niet 
geaccepteerd worden als: 
- het beoogde gebruik schade toebrengt aan de 

weg; 
- het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de 

bruikbaarheid van de weg of voor het 
doelmatige en veilig gebruik daarvan; 

- het beoogde gebruik een belemmering kan 
vormen voor het doelmatig beheer en 
onderhoud van de weg; 

- het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij 
in verband met de omgeving niet voldoet aan 
redelijke eisen van welstand; 

- het college het beoogde gebruik naar 
aanleiding van een melding heeft verboden. 

Daarnaast staat in de APV dat dit verbod niet 
geldt voor evenementen, standplaatsen en 
terrassen bij horecabedrijven. 
 
De APV en ook dit beleid spreekt over ‘de weg’. 
Onder deze term wordt verstaan alle voor het 
openbaar verkeer openstaande wegen en paden 
en parkeerterreinen, en voor het publiek 
toegankelijke pleinen en open plaatsen, stoepen, 
trappen, portieken, gangen, passages en 
galerijen, parken, plantsoenen, speelweide, 
bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en 
aanlegplaatsen voor vaartuigen. De wegen, 
stoepen en pleinen binnen de gemeente vallen 
daarmee onder het begrip ‘de weg’ zoals in de 
APV genoemd. Ook wegen, stoepen en pleinen 
die in particulier eigendom zijn, vallen onder de 
omschrijving van het begrip ‘weg’ zoals bedoeld 
in de APV. Ook op deze particuliere weg (lees 
stoep, portiek, gang, passage en dergelijke) is de 
APV van toepassing en dient voor het plaatsen 
van een uitstalling een melding gedaan te 
worden. 
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4.4. Uitstallingenstrook en soorten 
uitstallingen. 
Om de goede toegankelijkheid en 
aantrekkingskracht van de stad te behouden en 
te versterken is vastgelegd welk gedeelte van de 
openbare ruimte in beginsel benut mag worden 
voor uitstallingen, de zogenaamde 
uitstallingenstrook. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
uitstallingenstrook in de binnenstad en 
daarbuiten.  
 
Binnenstad 
Voor de binnenstad is op de tekening met 
nummer 14-BOR-0290 de uitstallingenstrook 
aangegeven. Het plaatsen van een uitstalling is 
alleen in deze aangegeven strook toegestaan. De 
uitstalling mag geplaatst worden over de gehele 
breedte van het pand. De uitstalling moet 
voldoen aan de uitstalcriteria.  
 
Buiten de binnenstad 
Voor de gebieden buiten de binnenstad gelden 
de volgende bepalingen: 
 
Strookdiepte gebieden met een gescheiden 
trottoir. 
Welke ruimte mag worden gebruikt is 
afhankelijk van de inrichting van de straat. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden 
met een van de rijbaan gescheiden trottoir en 
voetgangersgebieden. 
In gebieden met een afzonderlijke rijbaan en een 
trottoir komt alleen het trottoir in aanmerking 
voor het plaatsen van uitstallingen. Op het 
trottoir moet te allen tijde een vrije en 
onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 
meter aanwezig zijn voor voetgangers, minder 
valide gebruikers en kinderwagens. Dit kan 
betekenen dat minder dan 1,50 meter uit de 
gevel benut kan worden. 
De strookdiepte is als volgt te berekenen: 
 

Breedte trottoir – 1,20 meter = ruimte voor 
uitstallingen tot maximaal 1,50 meter uit de 
gevel van het pand. 

 
Strookdiepte gebieden voetgangersgebieden. 
In voetgangersgebieden, waar meestal geen 
duidelijk onderscheid is tussen rijbaan en 
trottoir, dient een doorgang voor hulpdiensten, 
voetgangers en andere weggebruikers van 
minimaal 3,50 meter aanwezig te zijn vanuit het 
hart van de straat.  
 
 
 
 

 
 
De uitstallingdiepte is als volgt te berekenen: 
 

Breedte van de weg – 3,50 meter = ruimte voor 
uitstallingen tot maximaal 1,50 meter uit de 
gevel van het pand. 

 
Indien de gevels geheel of gedeeltelijk recht 
tegenover elkaar zijn gelegen, bedraagt de 
maximale breedte voor het plaatsen van 
uitstallingen, de helft van de voor uitstallingen 
beschikbare breedte van de weg. 
 
Strookdiepte open binnenterrein Schoutstraat 
bij het Piazza Center. 
De winkels aan het open binnenterrein aan de 
Schoutstraat hebben allemaal een luifel aan de 
gevel van het pand. Deze luifel heeft een diepte 
gemeten vanaf de gevel van het pand van 
ongeveer 2,00 meter. De gehele diepte onder 
deze luifel mag gebruikt worden voor 
uitstallingen. 
 
Strookbreedte. 
Om de aantrekkingskracht van de stad beter te 
beschermen is de maximale uitstallingbreedte 
vastgesteld op 3 meter. Aan weerszijden van het 
pand dient ten minste 0,75 meter te worden 
vrijgehouden. Dit kan betekenen dat de 
uitstallingenstrook in sommige gevallen minder 
dan 3 meter breed is.  
 
De maximale strookbreedte van 3 meter geldt 
niet voor bederfelijke producten, zoals bloemen, 
groente en fruit. Voor deze producten geldt dat 
de strookbreedte de breedte van het gehele 
pand mag zijn. 
 
Voor zowel de binnenstad als daarbuiten geldt 
dat de uitstallingen binnen de 
uitstallingenstrook moeten worden geplaatst.  
In dit beleid wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie soorten uitstallingen, te weten 
verkoopwaren, reclameborden en de overige 
uitstallingen. Alle drie de soorten uitstallingen 
kennen, naast de algemene regels ook hun eigen 
specifieke regels. Deze regels, zowel algemeen 
als specifiek, worden hieronder nader 
beschreven. 
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4.5. Uitstalcriteria. 
Algemeen. 
Binnen de uitstallingenstrook mag een 
onbeperkt aantal uitstallingen geplaatst worden. 
Het aantal kan zelfs per dag verschillen. Dit is 
geen probleem zolang de uitstalling binnen de 
uitstallingenstrook is geplaatst. Wél moet de 
uitstalling voldoen aan de volgende criteria: 
 
1. Uitstallingen moeten worden geplaatst 

binnen de voorgeschreven 
uitstallingenstrook; 

2. De uitstallingen mogen een maximale 
hoogte hebben van 1,75 meter; 

3. Aanwezige in- en (nood)uitgangen van 
panden en andere onroerende zaken 
moeten vrij blijven van uitstallingen; 

4. Bij hoekpanden dient de uitstalling zich te 
beperken tot de gevel waarin zich een 
entree tot de winkel bevindt; 

5. Aan de gevel, zonwering, luifels en 
dergelijke mag geen handelswaar worden 
opgehangen; 

6. De uitstalling mag alleen tijdens de 
winkelopeningstijden van de betreffende 
zaak buiten aanwezig zijn. In het 
historische centrum mogen de uitstallingen 
niet vroeger dan 11:00 uur worden 
buitengezet; 

7. Het is verboden om vanaf de uitstalling 
zaken of goederen te verkopen of te 
verhandelen; 

8. Uitstallingen mogen niet zijn verankerd in 
de weg en mogen niet aan openbare 
voorzieningen zoals banken, paaltjes, 
fietsenrekken en openbaar groen worden 
bevestigd; 

9. De uitstalling mag het gebruik van 
brandkranen, parkeerautomaten, 
parkeerplaatsen, fietsenrekken en ander 
straatmeubilair nooit hinderen; 

10. De exploitant dient de openbare weg te 
reinigen of te laten reinigen, indien die weg 
is verontreinigd ten gevolge van het 
uitstallen van de goederen; 

11. Gedurende werkzaamheden of 
evenementen is het mogelijk dat van de 
geaccepteerde melding geen of beperkt 
gebruik kan worden gemaakt. 

 
Verkoopwaren. 
Onder verkoopwaren vallen goederen en 
producten die in de betreffende winkel 
daadwerkelijk verkocht worden. Het gaat hier 
bijvoorbeeld over groenten en fruit van een 
groenteman, bloemen en planten van een 
bloemenwinkel, fietsen of bromfietsen van een 
fietsenwinkel en kaartjes of kranten van een 
kantoorboekhandel. 

 
Naast de algemene criteria geldt de volgende 
specifieke regel: 
 
- De verkoopwaar moet een direct verband 

hebben met de in de winkel aangeboden 
waren. 

 
Reclameborden. 
Onder reclameborden vallen borden die los op 
de grond geplaatst zijn met een 
reclameaanduiding. Het gaat hier om de ‘kleine’ 
reclameborden die door ondernemers op de weg 
worden geplaatst om aandacht te trekken voor 
de winkel en reclame te maken voor de 
koopwaar. 
 
Naast de algemene criteria geldt de volgende 
specifieke regel: 
 
- Per winkel is 1 reclamebord toegestaan; 
- Reclameborden mogen niet be- of verlicht 

worden; 
- Sandwichborden, twee- of 

driehoeksborden, vlaggenmasten/vlaggen 
en strandvlaggen zijn niet toegestaan. 

 
Overige uitstallingen. 
Behalve verkoopwaren en reclameborden 
bestaan er nog vele soorten andere uitstallingen, 
zoals onder meer bloembakken, beelden, 
speeltoestellen voor kinderen, snoepautomaten, 
en dergelijke. 
 
Deze overige uitstallingen mogen naast de 
verkoopwaar en het reclamebord geplaatst 
worden. Er gelden naast de algemene criteria 
geen specifieke regels. 
 
Uitstallingenterras. 
Het is mogelijk om bij een horecagelegenheid 
binnen de uitstallingenstrook een terras te 
exploiteren, het zogenaamde uitstallingenterras. 
Het terras moet geplaatst worden binnen de 
aangewezen uitstallingenstrook. De regels 
waaraan een dergelijk terras moet voldoen zijn 
opgenomen in het Terrasbeleid. 
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4.6. Afwijken van de criteria 
Afwijken van de richtlijnen door 
burgemeester en wethouders 
Uitgangspunt is dat burgemeester en 
wethouders handelen volgens de gestelde 
richtlijnen, tenzij dat voor één of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben, die 
wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
richtlijnen te dienen doelen. 
 
Deze afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op 
artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht. 
In dit artikel staat dat burgemeester en 
wethouders moeten handelen volgens 
opgestelde beleidsregels tenzij dat voor 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die 
onevenredig zijn in verhouding tot het doel van 
de beleidsregels. 
 
4.7. Toezicht en sancties. 
Voor een goede en geloofwaardige werking van 
het beleid dient ook aandacht besteed te worden 
aan toezicht, controle en de handhaving. Als 
toezichthouders een overtreding constateren, 
dan zullen zij hier een rapport van opmaken en 
zal de overtreder door de gemeente worden 
aangeschreven. De gemeente kan een last onder 
dwangsom of een last onder bestuursdwang 
opleggen. 
 
Daarnaast heeft de gemeente ook de beschikking 
over enkele buitengewone 
opsporingsambtenaren (boa’s). Als deze boa’s 
een overtreding constateren, dan mogen zij 
proces-verbaal opmaken en daarmee een 
strafrechtelijke boete opleggen. 
 
4.8. Overgangsrecht. 
Dit beleid ten aanzien van uitstallingen kent 
geen overgangsrecht omdat het slechts een 
verduidelijking betreft van de reeds vastgelegde 
beleidsuitgangspunten. 

5. Citeertitel 
Deze nota kan aangehaald worden als ‘Reclame 
maken en uitstallen in Gorinchem’. 
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Bijlage I Definities reclamevormen 
 
Abri: een bushaltehokje met verlichte 
tweezijdige vitrine met vaak dubbelzijdige 
reclameposters. 
 
Billboards: grote reclamepanelen die los zijn 
opgesteld langs wegen. Als ze zijn vormgegeven 
met lamellen, die met korte tussenpozen 
ronddraaien, kunnen er verschillende 
reclameboodschappen op één paneel worden 
getoond. Kenmerkend voor billboards is dat 
deze meestel niet bedrijfsgebonden zijn. Er 
wordt geadverteerd ten behoeve van meestal 
landelijke campagnes voor merken, artikelen of 
bedrijven. 
 
Dakreclame 
Verlichte of onverlichte voorwerpen 
aangebracht op daken van bouwwerken.  
 
Tweehoeks- of driehoekborden 
Het gaat hier om tweezijdige of driezijdige 
frames om palen heen die meestal niet groter 
zijn dan A0-formaat (841x1189 mm).  
 
tweehoeksbord 

 

driehoeksbord 
 

 
Enkelzijdige lichtbak: metalen bak met aan de 
voorzijde een kunststof paneel met 
reclameopschriften die vanuit de bak wordt 
aangelicht. 
 
Exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon 
welke ter uitoefening van een bedrijf de weg of 
een weggedeelte gebruikt voor een of meer 
uitstallingen en/of een reclamebord. 
 
Gevelreclame 
Reclameobjecten, aangebracht op of aan het 
gebouw, kunnen bestaan uit borden, losse 
belettering, lichtbakken of doeken, loodrecht, 
evenwijdig of schuin ten opzichte van het 
gevelvlak. Deze kunnen enkelzijdig of 
dubbelzijdig aangebracht worden.  
 
Hoekpand: een pand dat met meer dan één zijde 
grenst aan een weg. Er zijn dan voor toepassing 
van deze beleidsregels meerdere voorgevels. 
 
Lichtmastreclame: verlichte of onverlichte 
reclamebakken aan een lichtmast. 
 

Losse letters: onderdelen van een tekst, 
bestaande uit van elkaar gescheiden 
letterelementen die zonder hulpconstructie 
direct tegen een gevel of element dat onderdeel 
is van de gevelarchitectuur zijn bevestigd. 
 
Luifel: afdak tegen een gebouw. 
 
Matrixbord: bord dat informatie geeft, niet zijnde 
handelsreclame 
 
Melding: een melding als bedoeld in artikel 2:10 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Gorinchem. 
 
Mupi: permanent dubbelzijdig reclamebord 
waarbij een gedeelte gebruikt wordt voor 
commerciële doeleinden en een gedeelte voor 
publicaties van informatieve aard van de 
gemeente, zoals stadsplattegronden 
 
Raamplakkaat en plakfolie 
Stickers en folie waar reclame en/of een 
naamaanduiding op afgebeeld staat. Bij de 
criteria staat aangegeven welk percentage van 
de ramen beplakt mag worden. Deze 
oppervlakte geeft de totale toegestane 
oppervlakte van de plakfolie of het 
raamplakkaat weer, dus ongeacht welk deel van 
de folie uit reclameobject bestaat.  
 
Reclame: openbare aanprijzing van goederen of 
diensten met een (commercieel) belang. Alle 
fysieke uitingen die de bedoeling hebben de 
aandacht te vestigen op een bedrijf/instelling of 
een bepaalde activiteit. 
 
Reclame op terrasmeubilair: reclameobjecten op 
onder andere terrasafscheiding, parasollen en 
sandwichbord op terrassen. 
 
Reclamebak: doosvormig element bestaande uit 
een metalen omranding waarin enkel- of 
dubbelzijdige panelen zijn opgenomen met 
reclametekst. 
 
Reclamebord: een bord met reclameaanduiding. 

Dit kan zowel op de grond als tegen 
een gevel geplaatst zijn. 
 
 
 
 

Reclamedoek: doek met opschrift, die tijdelijk of 
blijvend aan de gevel of op een steigerwerk is 
bevestigd. 
 
Reclamemasten: hoge vrijstaande masten met 
rondom (vaak meerzijdige) reclamevlakken. 



Reclame maken en uitstallen in Gorinchem 27 

Reclameobject: reclamedrager waarop een tekst 
of afbeelding is aangebracht gericht op het 
maken van reclame. 
 
Reclamevlag: een vlag met het kennelijke doel 
om reclame te maken, hieronder vallen ook 
banieren. 
 
Reclamevoertuig: een voertuig voorzien van een 
aanduiding met het kennelijke doel daarmee 
reclame te maken. 
 
Reclamezuil 
Betreft aan de grond bevestigde panelen in 
verschillende vormen en maten. Deze zijn veelal 
gesitueerd bij de entree van een bedrijf. De 
constructie bestaat veelal uit twee zijden met 
informatie/reclame over het bedrijf. Een 
reclamezuil is qua hoogte groter 
gedimensioneerd dan qua breedte. 
 
Sandwichbord 
 
 
 
 
 
 
Steigerdoeken 
Grote doeken die tijdelijk aan de gevel of op het 
steigerwerk waar een verbouwing wordt 
uitgevoerd, zijn bevestigd.  
 
Spandoek: een uitgespannen doek met een leus 
erop. 
 
Sponsorbord: een bord dat bij (vooral) 
sportverenigingen langs/in het sportcomplex 
wordt geplaatst. Op dit bord staat de 
bedrijfsnaam van de sponsor.  
 
Strandvlaggen 

Net als vlaggenmasten zijn ook de 
vlaggen van strandvlaggen in de 
lengte groter dan de breedte. Deze 
worden dan wel aan 
vlaggenstokken, bevestigd aan de 
grond, geplaatst. Qua vorm zit er 
aan de bovenkant een ronding. 
 
 

 
Strookbreedte: de afstand van de 
uitstallingenstrook langs de gevel. 
 
Strookdiepte: de afstand van de 
uitstallingenstrook haaks op de gevel van het 
winkelpand.  
 

Travee: een bouwdeel of geveldeel tussen twee 
steunpuntassen, dat onderdeel uitmaakt van een 
reeks gelijksoortige elementen. Met een 
steunpuntas wordt een denkbeeldige verticale 
lijn door het midden van een kolom of een 
dragend deel van de wand bedoeld.  
 
Uitstalling: objecten die buiten een winkelpand 
worden uitgestald om deze te koop aan te 
bieden, te verkopen of te verstrekken aan het 
publiek, de aandacht van het winkelend publiek 
te trekken of de directe omgeving van het 
winkelpand te verfraaien, waarvoor op grond 
van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Gorinchem 2014 een 
melding is vereist, met inbegrip van 
speeltoestellen waarvan al dan niet tegen 
betaling gebruik kan worden gemaakt. 
 
Uitstallingenstrook: de strook vanaf de 
gevelgrens waarin uitstallingen en een 
reclamebord mogen worden geplaatst. 
 
Uitstallingenterras: een in een (winkel)straat 
gelegen terras dat zich qua locatie bevindt in de 
uitstallingenstrook. 
 
Vlaggen en banieren 
Vlaggen en banieren bestaan uit stofachtige 
materialen loodrecht of langs de gevel 
opgehangen. Vlaggen worden bevestigd aan een 
vlaggenstok die aan de gevel wordt geplaatst. 
Banieren zijn vlaggen waarvan de hoogte groter 
is dan de lengte. Deze worden plat (enkelzijdig) 
of loodrecht (dubbelzijdig) aan de gevel 
opgehangen. 
 
Vlaggenmasten 
Dit betreft vlaggen die hangen aan masten. De 
masten worden aan de grond of de gevel van een 
pand bevestigd en in de meeste gevallen zijn 
deze bij de entree van een bedrijf gesitueerd. 
Vaak zijn de vlaggenmasten gegroepeerd voor 
het bedrijf of activiteit waar de reclame 
betrekking op heeft. Voor wat betreft de vorm 
wordt vaak de vorm van een banier 
aangehouden. De lengte van de vlag is langer dan 
de breedte ervan. 
 
Volant: in de regel een smalle strook van het 
luifeldoek aan de voor- en/of zijkant van een 
uitvalscherm en/of parasol. 
 
Vrije doorgang: een weggedeelte waarop zich 
geen enkel obstakel bevindt. 
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Weg:  
a. de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, 
alsmede de daaraan liggende en als zodanig 
aangeduide parkeerterreinen; 

b. de – al dan niet met enige beperking – voor 
het publiek toegankelijke pleinen en open 
plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, 
bossen, en andere natuurterreinen, ijsvlakten 
en aanlegplaatsen voor vaartuigen; 

c. de voor het publiek toegankelijke stoepen, 
trappen, portieken, gangen, passages en 
galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning 
in gebruik zijnde ruimte toegang geven en 
niet afsluitbaar zijn; 

d. andere voor het publiek toegankelijke, al dan 
niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, 
gangen, passages en galerijen; de afsluitbare 
alleen gedurende de tijd dat zij niet door of 
vanwege degene die daartoe naar burgerlijk 
recht bevoegd is, zijn afgesloten. 

 
Zonweringen en markiezen 
Zonweringen en markiezen bestaan uit 
stofachtige materialen. Deze zijn aan de gevel 
bevestigd en bestaan uit een doek dat uitgerold 
kan worden.  
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Bijlage II Gebiedsindelingkaart en kaart uitstallingenstrook 
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