
 
 
 
 
 
 
 
 

 BELEID INZAKE HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE RECLAMEBORDEN 
OP DE OPENBARE WEG 

 
Ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het college van 
burgemeester en wethouders bevoegd als het gaat om het verlenen van vergunningen voor het 
plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg. 
 
 
beleidsregels inzake de plaatsing van tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2:10 van de 
Apv als volgt luiden: 
 

1. Vergunningen voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden zijn bedoeld voor regionale 
evenementen die getoetst worden aan het belang voor de gemeente Valkenburg aan de Geul 
waarbij: 

 de aankondiging van evenementen binnen de gemeente door plaatselijke verenigingen of 
organisaties alsmede voor organisaties en instellingen niet behorende tot deze gemeente 
die een evenement in deze gemeente organiseren (circussen, beurzen e.d.) dan wel een 
evenement in een andere gemeente dat regionale betekenis heeft; 

 niet commerciële lokale aangelegenheden/evenementen die het algemeen 
maatschappelijk belang dienen (zoals open dagen van politie, scholen, zorginstellingen, 
culturele zaken, zoals Cultuur Monumenten Maand, Open Monumentendag e.d.). 

2. Indien en voor zover plaatselijke ondernemers gebruik willen maken van dit reclamemiddel 
kan dat slechts voor evenementen (dus niet voor andere activiteiten) gedurende 14 dagen 
voor datum van het evenement en onder de beperking dat tussen de perioden van plaatsing 
door dezelfde ondernemer een vrije periode van 14 dagen ligt. 

3. Per ondernemer of vereniging, instelling e.d. mogen maximaal 10 borden worden geplaatst. 
4. Gelijktijdig mogen slechts 30 borden worden geplaatst. 
5. De gemeente bepaalt de locatie (er is een lijst met lichtmastlocaties binnen de kern 

Valkenburg).  
6. Uitsluitend reclameborden aan lichtmasten en niet meer dan één reclame aan dezelfde 

lichtmast. 
7. De reclameborden dienen te zijn voorzien van een gemeentelijke sticker. 
8. Reclameborden met een grotere afmeting dan 100 x 80cm zijn aan welstandstoezicht 

onderworpen. 
9. Reclameborden mogen maximaal 14 dagen geplaatst worden  
10. Een tijdelijke reclamebordvergunning wordt uitsluitend afgegeven voor evenementen 

waarvoor een evenementenvergunning is/wordt verstrekt. Voor activiteiten in 
horecagelegenheden, die binnen de normale exploitatie vallen en waarvoor dus geen 
evenementenvergunning is vereist worden geen vergunningen verleend. 

11. Kernenvoorkeur bij gelijktijdige indiening. Wanneer er (in het uitzonderlijke geval) op 
dezelfde dag aanvragen binnenkomen voor evenementen in twee verschillende kernen, mag 
uitsluitend reclame worden gemaakt in die kern waar het evenement plaatsvindt.  

12. In zeer bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders 
gemotiveerd afwijken van het vorengenoemde beleid (hardheidsclausule). 

 
Inwerkingtreding. 
Dit gewijzigd beleid treedt in werking op de dag nadat het bekend is gemaakt.  
 
 


