BELEIDSREGELS TIJDELIJKE RECLAME- EN EVENEMENTENBORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;
gelet op artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Castricum;
gezien het besluit van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2005;
gezien het besluit van de raad van 20 oktober 2005;
gezien het besluit van burgemeester en wethouders van 3 januari 2006;
overwegende, dat het wenselijk is het huidige beleid te wijzigen en deze gewijzigde
beleidsregels vast te stellen voor de toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van
een vergunning voor het plaatsen van reclameborden en evenementenborden met een
tijdelijk karakter binnen de gemeente Castricum;
B E S L U I T:
vast te stellen de beleidsregels tijdelijke reclame- en evenementenborden;
Artikel 1.
Algemene bepalingen
1.
Het hoofdstuk Algemene bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening
Castricum (Apv) is van overeenkomstige toepassing.
2.
Onder evenement wordt in dit besluit verstaan het begrip evenement zoals dat in
artikel 2.2.1. van de Apv is omschreven.
1.1

Begripsomschrijvingen

a. aanvrager

de instelling, het bedrijf, de inrichting of een natuurlijk
persoon welke op de aankondiging vermeld staat.
b. tijdelijk reclamebord
een bord, poster (welke op een plaat geplakt is),
spandoek of vlag die op of aan de openbare weg geplaatst
wordt om een bijdrage te leveren aan de bekendmaking van
niet- commerciële en commerciële activiteiten.
c. tijdelijk evenementenbord een bord dat aan palen bevestigd is en op of aan de openbare
weg bij de toegangswegen van de kernen van de gemeente
Castricum geplaatst wordt. Op het bord wordt een plaatselijk
evenement aangekondigd.
d. tijdelijk
slechts enige tijd durend, niet blijvend.
Artikel 2.
Juridisch Kader:
Op grond van artikel 2.1.5.1 Apv is voor het gebruik van de openbare weg anders dan op
grond van de bestemming daarvan verboden. Dit artikel brengt met zich mee dat voor het
plaatsen van reclameborden en evenementenborden met een tijdelijk karakter op of aan de
weg een vergunning van het college van burgemeester en wethouders is vereist. Indien het
beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van
de weg of voor het doelmatige en veilig gebruik van de weg, dan wel een belemmering kan
vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg kan het college besluiten op
grond van genoemd artikel, lid 5, een vergunning te weigeren.
Tevens kunnen voorschriften aan de vergunning verbonden worden. Deze voorschriften
dienen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en het uiterlijke aanzien van de
gemeente.

Artikel 3.

Voorwaarden plaatsing reguliere reclameborden met een tijdelijk
karakter
Ingevolge artikel 2.1.5.1 Apv kan vergunning verleend worden voor het plaatsen van
reclameborden met een tijdelijk karakter op of aan de openbare weg, mits wordt voldaan aan
de volgende voorwaarden:
3.1

Activiteiten
1.
Plaatsing van tijdelijke reclameborden wordt alleen toegestaan voor
evenementen die plaatsvinden in de gemeente Castricum;
2.
plaatsing kan tevens worden toegestaan voor regionale, provinciale of
landelijke evenementen, die plaatsvinden in de gemeente Castricum;
3.
plaatsing kan tevens worden toegestaan voor promotionele activiteiten ten
behoeve van landelijke acties georganiseerd door of namens rijksoverheid;
4.
bij meerdere aanvragen voor plaatsing van tijdelijke reclameborden in
dezelfde periode wordt de bovengenoemde volgorde (lid 1 tot en met 3)
aangehouden.

3.2

Locatie
Plaatsing van de tijdelijke reclameborden is alleen toegestaan op de
aangewezen lichtmasten binnen de bebouwde kom van de kernen Akersloot,
Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude van de gemeente Castricum. In de
kern Castricum worden binnen de aangewezen locaties gebruik gemaakt van
twee routes (zie hiervoor bijlage A)

3.3

Maximum aantal
Binnen de gemeente Castricum mogen gelijktijdig maximaal 47 tijdelijke
reclameborden geplaatst worden: zes (6) borden in de kern Akersloot, zes (6)
borden in kern Limmen, vier (4) borden in de kern Bakkum en één (1) bord in
kern De Woude. In de kern Castricum kunnen gelijktijdig maximaal dertig (30)
borden geplaatst worden, verdeeld in een zogeheten groene route waarbinnen
vijftien (15) borden geplaatst kunnen worden en een rode route waarbinnen
vijftien (15) reclameborden geplaatst kunnen worden. Per lichtmast mag maximaal
één (1) driehoeksbord cq sandwichbord geplaatst worden.

3.4

Afmetingen
De toegestane maximale afmetingen van de tijdelijke reclameborden
bedragen 1.20 m hoog en 0.85 m breed.

3.5

Materiaalgebruik
1.
Behoudens het bepaalde in artikel 3.8 wordt uitsluitend vergunning verleend
voor tijdelijke reclameborden in de vorm van driehoeksborden of aan elkaar
bevestigde platen;
2.
platen bestaan uit twee met affiches beplakte stukken hardboard of ander
stevig materiaal die met een bindstrip of ijzerdraad aan een aangewezen
lichtmast worden bevestigd;
3.
driehoeksborden bestaan uit drie met affiches beplakte borden in een
frame van aluminium of pvc, die om een aangewezen lichtmast worden
geplaatst;
4.
de borden moeten worden beplakt met een weer en windbestendige lijm en
worden bevestigd met stevig(e) bindstrips c.q. ijzerdraad.

3.6

Tekstgebruik
1.
De teksten op de borden houden verband met het evenement of de te
promoten landelijke actie (zie 3.1, lid 3).

3.7.

Plaatsingstermijn
1.
De borden kunnen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal
veertien (14) dagen blijven staan;
2.
de borden worden uiterlijk veertien (14) dagen voorafgaande aan de te
promoten activiteit geplaatst;
3.
in de kern Castricum kan door een aanvrager gelijktijdig van maximaal
vijftien (15) borden, de groene of rode route, gebruik gemaakt worden;
4.
de borden dienen uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de activiteit te worden
verwijderd.

3.8

Plaatsing spandoeken
1.
Het plaatsen van spandoeken boven de openbare weg wordt
toegestaan aan charitatieve instellingen die in ieder geval op het
collecterooster van de Centraal Bureau Fondsenwerving staan en een
spandoek van 3VO;
2.
het plaatsen van spandoeken is uitsluitend toegestaan aan de daarvoor
bestemde palen, welke staan op drie locaties in de kern Castricum, op
twee locaties in de kern Akersloot en op twee locaties in de kern
Limmen;
3.
het ophangen van de spandoeken dient te gebeuren door de afdeling
gemeentewerken en voor deze werkzaamheden worden de werkelijke kosten
in rekening gebracht.

3.9

Verkiezingen
1.
Ten tijde van verkiezingen plaatst de gemeente ten behoeve de
verkiezingscampagnes van de politieke partijen op vooraf te bepalen locaties
binnen de gemeente vrije plakplaatsen.
2.
Naast het bepaalde in lid 1 kunnen burgemeester en wethouders een
ontheffing verlenen voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten
behoeve van de verkiezingscampagnes in de vorm van driehoeks- of
sandwichborden, welke om lantaarnpalen geplaatst worden;
3.
per politieke partij mogen in de gemeente Castricum maximaal 12 tijdelijke
reclameborden geplaatst worden: 5 borden in de kern Castricum, 2 borden in
de kern Akersloot, 2 borden in de kern Limmen, 2 borden in de kern Bakkum
en 1 bord in de kern De Woude;
4.
de tijdelijke reclameborden worden niet eerder dan veertien (14) dagen
voorafgaande aan de verkiezingsdatum geplaatst en dienen binnen 24 uur na
de verkiezingsdatum verwijderd te worden;
5.
in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2. van dit beleid is het niet
noodzakelijk de aangewezen lichtmasten te gebruiken om de tijdelijke
reclameborden te plaatsen mits de borden niet worden geplaatst op/ of aan de
weg waar zij een gevaar kunnen opleveren voor de (verkeers)veiligheid of
een belemmering kunnen vormen voor de bruikbaarheid of het doelmatig
beheer en onderhoud van de weg. In verband met de weekmarkt mogen er in
de kern Castricum geen borden worden geplaatst op de Dorpsstraat tussen de
verlegde Overtoom en de Torenstraat. In verband met de verkeersveiligheid
mogen in de kern Limmen geen borden geplaatst worden op de Rijksweg;
6.
het is toegestaan om op de dag van de verkiezing tijdelijke reclameborden te
plaatsen of te hangen buiten bij de stembureaus;

7.

8.

3.10

de in artikel 3.4 van dit beleid genoemde afmetingen en het in artikel 3.5 van
dit beleid genoemde materiaalgebruik zijn ook van toepassing op
tijdelijke reclameborden, welke geplaatst worden ten behoeve van de
verkiezingscampagnes.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 van dit beleid dient een
aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve
van verkiezingscampagnes tussen de drie en zes weken voorafgaand
aan de plaatsingsdatum van de borden te worden ingediend. In afwijking van
het bepaalde in artikel 1.2. van de Apv beslist het college op de aanvraag
uiterlijk twee weken vóór de aangevraagde periode.

Indiening aanvraag en beslistermijn
1.
Een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden of spandoeken
dient tussen de 3 en 6 weken voorafgaand aan het te promoten evenement of
activiteit te worden ingediend, tenzij de aanvraag voor tijdelijke reclameborden
gelijktijdig met de aanvraag voor het evenement is ingediend;
2.
aanvragen die eerder dan 6 weken voorafgaand aan het evenement of
activiteit ontvangen zijn, worden niet in behandeling genomen, tenzij de
aanvraag voor tijdelijke reclameborden gelijktijdig met de aanvraag
voor het evenement is ingediend;
3.
in afwijking van het bepaalde in artikel 1.2. van de Apv beslist het college op
aanvraag uiterlijk twee weken vóór de aangevraagde periode.

Artikel 4
Voorwaarden plaatsing tijdelijke evenementenborden
Voor de plaatsing van tijdelijke evenementenborden die geplaatst worden op of aan de
openbare weg kan ingevolge artikel 2.1.5.1. een vergunning worden verleend, mits voldaan
is aan de volgende voorwaarden:
4.1

vergunning plaatsing tijdelijke evenementenbord
Vergunningen voor het plaatsen van een tijdelijk evenementenbord worden
uitsluitend afgegeven aan organisaties/instanties, die hiervoor in het verleden
ook een vergunning hebben gehad. Deze organisaties/ instanties met de door hun
georganiseerde evenementen worden genoemd in bijlage B. Voor het plaatsen van
tijdelijke evenementenborden geldt een uitsterfconstructie. Dit betekent dat voor
andere dan in de bijlage B genoemde organisaties/instanties geen vergunning voor
het plaatsen van een tijdelijk evenementenbord afgegeven wordt.

4.2

Omvang en locatie van het tijdelijke evenementenbord
1.
Vooraf dient met de gemeente te worden overlegd over de omvang van het
bord en de gebruikelijke locatie waar het bord geplaatst wordt;
2.
binnen de gemeente mogen gelijktijdig maximaal twee (2) tijdelijke
evenementenborden op één locatie geplaatst worden;

4.3

Plaatsingstermijn
1.
De tijdelijke evenementenborden kunnen gedurende de aaneengesloten
periode, waarbinnen het evenement duurt, blijven staan;
2.
de borden worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de te promoten
activiteit geplaatst;
3.
de borden dienen uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de activiteit te worden
verwijderd.

4.4

Indiening aanvraag en beslistermijn
1.
Een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijk evenementenbord dient
minimaal 6 weken voorafgaand aan het te promoten evenement of
activiteit te worden ingediend;

2.

in afwijking van het bepaalde in artikel 1.2. van de Apv beslist het college op
aanvraag uiterlijk drie weken vóór de aangevraagde periode.

Artikel 5
Inherente afwijkingsbevoegdheid
Indien de toepassing van de beleidsregels tijdelijke reclame- en evenementenborden voor
één of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden
onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen kan het college
van het bepaalde in deze beleidsregels afwijken.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van dit besluit.
Artikel 7
Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als
“Beleidsregels tijdelijke reclame- en evenementenborden”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
19 september 2006.
Burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. L.P. ’t Hart

A. Emmens- Knol

Aanwijzinglocatie
reclameborden (sandwich)
20 december 2005

Castricum
Bakkum
Limmen
Akersloot

Mrt 2010

Castricum

Lichtmast nr

Beverwijkerstraatweg / Rotonde

8773

Beverwijkerstraatweg / Puikman

8754

Stationsweg / to station

3880

Mient / Brakenburgstraat

3799

Ruiterweg / Thv Burg. Boreelstraat

3852

Kleibroek / Kastanjelaan

3897

Oranjelaan / thv rotonde

4723

Oranjelaan Midden

4702

Dorpsstraat / Stationsweg

8820

Dorpsstraat / thv Millennium

8851

Dorpsstraat / Koningin Wilhelminalaan

8870

Soomerwegh / Rotonde Molenweide

8960

Soomerwegh / Kruizing De Bloemen Noord

8938

Soomerwegh / thv Zeeweg Cas uit

8898

Geesterduinweg / midden zijde parkeerplaatsen

5727

Groene route

Castricum

Lichtmast nr

Beverwijkerstraatweg / to 96

8770

Beverwijkerstaartweg /ten zuiden van de rotonde

8816

Stationsweg / thv station

3879

Mient / thv Ruiterweg

3814

Ruiterweg / to Burg Lommerstraat

3847

Kleibroek / Eerste Groenelaan

3691

Oranjelaan / Santmark

4723

Oranjelaan / Willem de Zwijgerlaan

4695

Dorpsstraat / To dierenwinkel Van Leeuwen

8824

Dorpsstraat / hoek Torenstraat

8843

Dorpsstraat / thv Dr. Van Nieveldtweg

8877

Soomerwegh / Rotonde zuid

8971

Soomerwegh / Kruizing De Bloemen Zuid

8938

Soomerwegh / thv Zeeweg Cas in

8901

Geesterduinweg / midden zijde WC

5726

Rode route

Bakkum (4)

Lichtmast nr

v Haarlemlaan / Schulpstet

740

v Oldenbarneveldweg

472

Bakkummerstraat/snackbar De Klomp

462

Vinkenbaan to 8

652

Limmen (6)

Lichtrmast nr

Burg Nieuwenhuysenstraat / Drie Linden

10398 (=of 1)

Hogeweg / to Molenweg

10231

Dusseldorperweg / Vredenburglaan

10153

Vuurbaak parkeerterrein AH

10943

Middenweg / ingang parkeer Sporthal

10453

Dusseldorperweg / thv raadhuis

10143

Akersloot (6)

Lichtmast nr

Geesterweg / voor rotonde zuid
Geesterweg / bij voetbrug over water
Geesterweg / noord rotonde noord

20282
20938
20962

Raadhuisplein / to Deen
G. Bizetlaan
Heer Derckplantsoen / Julianaweg

20658
20481
20414

BIJLAGE B:
ORGANISATIES/ INSTANTIES DIE VAN EEN TIJDELIJK EVENEMENTENBORD GEBRUIK
MAKEN.
1. Stichting Bloemendagen

aankondiging bloemendagen in kern Limmen

2. Hortus Bulborum

aankondiging Hortus in kern Limmen

3. Atletiekvereniging Castricum

aankondiging boslopen in kern Castricum

4. Carnavalsvereniging Castricum

aankondiging carnavalsoptocht kern Castricum

5. Carnavalsvereniging Limmen

aankondiging carnavalsoptocht kern Limmen

6. Dubbele Lus van Castricum

aankondiging loop- en wielren evenement kern Castricum

7. Ondernemersvereniging Bakkum

aankondiging ringsteken kern Castricum

8. Shantykoor

aankondiging korenfestival kern Castricum

9. Tennisvereniging Bakkum

aankondiging Dutch open junior kern Castricum
(biesterbos open)

10. Jaarmarkt Limmen

aankondiging jaarmarkt kern Limmen

11. Wielerronde Limmen

aankondiging wielerronde kern Limmen

In Akersloot staan op de Geesterweg 2 frames waarin teksten betreffende lokale
evenementen geplaatst kunnen worden. Dit wordt geregeld door de heer Levering van De
Vriendschap.

