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 Reclame op het straatmeubilair en/of de 

bewegwijzering, is niet toegestaan. Alleen 

lantaarnpalen komen hiervoor in aanmer-

king (niet aan openbaar groen zoals bo-

men), waarbij de reclame zodanig beves-

tigd moet worden dat zij eenvoudig verwij-

derd kunnen worden.   

 Driehoeksborden en sandwichborden zijn 

niet toegestaan. 

 Geluidstoevoegingen zijn niet toegestaan 

gelet op de overlast die dat met zich mee-

brengt. 

 Losstaande vlaggen voor propaganda zijn 

alleen toelaatbaar in winkelgebieden en op 

bedrijventerreinen, met uitzondering van de 

Binnenstad. 

 Reclame-objecten die niet vervaardigd zijn 

van deugdelijk en weersbestendig materi-

aal, zijn niet toegestaan.  

 Geparkeerde mobiele voertuigen zoals mo-

torvoertuigen, wagens, aanhangwagens, 

opleggers e.d. bedoeld om reclame mee te 

maken zijn uitsluitend toegestaan op par-

keerterreinen. Ze zijn niet toegestaan op 

groenstroken, tussenbermen of langs de 

openbare weg. 

  

 

 

 

Politieke 

 Reclame 



In verband met de openbare orde,  
moet reclame ook aan de volgende 

criteria voldoen: 
 

 Verlichte of belichte reclame, reclame op da-

ken en daklijsten of verticale reclame over 

meerdere bouwlagen zijn alleen toegestaan in 

winkelgebieden en op bedrijventerreinen, met 

uitzondering van de Binnenstad. 

 Bewegende of wisselende reclame, licht cou-

ranten, knipperende reclame, licht reflex bor-

den, licht-kranten en licht-reclame met veran-

derlijk of intermitterend licht en lichtprikkels, 

waaronder elektronische billboards, kunnen 

gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. 

Om deze reden moet voorafgaande het plaat-

sen hiervan met UOROP overlegd worden 

over de locatie van plaatsing, de lichtsterkte, 

de knipper- of veranderfrequentie, en de plaat-

sing ten opzichte van de weg. Op grond hier-

van zal UOROP toetsen of het plaatsen van dit 

soort reclame toegestaan is. 

 Reclameobjecten mogen op geen enkele wijze 

het uitzicht belemmeren voor welke verkeers-

deelnemer dan ook. Denk hierbij vooral aan 

kruispunten. Verkeersborden, verkeerslichten, 

e.d. mogen niet zodanig worden afgeschermd, 

dat daardoor de verkeersveiligheid in gevaar 

wordt gebracht. Reclameobjecten op rotondes 

zijn niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

Aan welke eisen moet je  
voldoen ?  

 

De reclame mag:  

 geen onherstelbare fysieke schade aan de 

openbare weg veroorzaken;  

 geen belemmering vormen voor het doel-

matig gebruik van de openbare weg,  

 de toegankelijkheid van de openbare weg 

niet belemmeren,  

 geen belemmering vormen voor de ver-

keersveiligheid,  

 geen belemmering vormen voor het doel-

matig beheer en onderhoud van de openbare 

weg,  

 geen hinder, overlast of verontreiniging 

veroorzaken,  

 geen ernstige afbreuk doen aan het uiterlijk 

aanzien van de openbare weg. 

  

 

 

 

 

 

 

Wil je in verband met verkiezingen 
reclame op of aan de openbare weg 

plaatsen? 
 

Voor het plaatsen van een reclame in verband 

met verkiezingen moet je geen aanvraag indie-

nen voor een ontheffing of vergunning, omdat 

het van tijdelijke aard is. 

 

Politieke reclame is alleen toegestaan vanaf de 

dag van kandidaatstelling tot en met acht da-

gen na de dag van stemming (dit geldt niet op 

particuliere gronden). 

 

 


