Reclame

Criteria
Reclames worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:

Algemeen
• alleen reclame voor diensten of producten die in het pand plaatsvinden respectievelijk
worden verkocht
• reclame plaatsen met behoud van uitzicht op of vanaf de openbare ruimte (voorkom
hinder voor voetgangers en ander verkeer)
• afhankelijk van schaal gebouw en omgeving kan de maatvoering afwijken van
onderstaande maten
Plaatsing en aantal
• loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan de gevel op bouwlagen met winkel- of
bedrijfsbestemming (voorkom hinder voor woningen in de omgeving)
• vrijstaande reclame in principe alleen op bedrijventerreinen bij de entree van het erf
of op een parkeerterrein en in beperkte mate in het buitengebied
• ondergeschikt aan gebouw, op bedrijventerrein losse letters ook bovendaks
• hoogstens één vlakke/evenwijdige en één uitstekende reclame per gevel of gebruiker
• hoogstens één losse reclame per erf, aantal vlaggenmasten afhankelijk van grootte
van het pand en het erf
• aanbrengen per pand en zoveel als mogelijk beperken
• driehoeksborden en lichtmastreclames alleen aan doorgaande routes
Vormgeving en maatvoering
• vorm en maat afstemmen op hoofdgebouw en architectuur van de gevel (bij voorkeur
naamsvermelding uit losse letters), kleuren zijn ingetogen
• vrijstaande reclame als zelfstandig element vormgeven
• onverlicht of verlicht met onveranderend licht (geen mechanisch bewegende delen,
lichtkranten of veranderlijk licht)
• vlakke reclame tot een breedte van 70% van het pand of de luifel met een maximale
hoogte van 0,75 m, haakse reclame hoogstens 1,00 m2
• vlakke reclame steekt hoogstens 0,25 m uit de gevel
• lichtmastreclame is rechthoekig en de maat is afhankelijk van hoogte lichtmast
Aanvulling winkelgebieden
• platte reclame centreren onder de raamdorpels van de eerste verdieping
• hoogstens één vlag per 4,00 m gevellengte aanvulling bedrijventerreinen
• gezamenlijke verwijzingsborden aan invalswegen en bij verzamelgebouwen/
bedrijfsterreinen uniform vormgeven (alleen naam- en beroepsaanduidingen)
• vrijstaande reclamezuil is maximaal 6,00 m en minder hoog dan hoofdgebouw
Aanvulling overige gebieden
• aan of bij woningen met praktijk aan huis in totaal hoogstens 0,50 m2 bestaande uit
naam- en beroepsaanduiding (eventueel aangelicht)
• bij bedrijven in bijvoorbeeld woongebieden is tot 1,00 m2 reclame mogelijk
• bij sportcomplexen zijn op het complex gerichte reclameborden tot 1,20 m boven het
maaiveld mogelijk (onverlicht)
• in het buitengebied reclame zoveel mogelijk beperken en vormgeving afstemmen op
de omgeving (donkere kleuren en onverlicht)

