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MELDING UITSTALLING IN DE OPENBARE RUIMTE
Ingevolge artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het aanvraagformulier kan volledig ingevuld en ondertekend ingezonden
worden naar Gemeente Weert, t.a.v. afdeling VTH, Postbus 950, 6000 AZ Weert
of per naar E-mail: gemeente@weert.nl
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Formulier graag in blokletters invullen.
Voor meer informatie zie achterzijde van dit formulier
Algemene gegevens
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Naam bedrijf
Adres bedrijf
Postcode en plaats bedrijf
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Email adres

Specifieke gegevens
Wat is de aard van de te plaatsen
objecten?
(Bijv. koopwaar, reclamebord,
versiering etc.)
Hoeveel gemeentegrond neemt u in
gebruik?

m2

Sinds wanneer?
z.o.z

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
aanvrager

Informatie
Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg
Artikel 2:10a Uitstallingen
1. Onder uitstalling wordt verstaan de opstelling, direct voor een bedrijf, van:
a. producten, die binnen worden verkocht en/of geleverd, en/of
b. reclame-uitingen ten behoeve van het betreffende bedrijf en/of
c. roerende zaken, die dienen ter aankleding van het bedrijfspand én de openbare ruimte.
2. Een uitstalling is alleen mogelijk wanneer voldaan wordt aan de volgende algemene
regels:
a. de uitstalling is vooraf aan het college gemeld;
b. de uitstalling wordt geplaatst direct aansluitend aan de gevel tot maximaal 1.00 meter
uit de gevel of binnen portieken e.d. (binnen de gevellijn van het betreffende pand);
c. de uitstalling bestaat uit direct verplaatsbare objecten;
d. de uitstalling is alleen aanwezig tijdens de tijden dat de winkel open is;
e. de uitstalling is van een deugdelijke constructie en levert geen gevaar of hinder/overlast
op voor de weggebruikers;
f. de uitstalling vormt geen hinder/overlast voor de gebruikers van de in de nabijheid
gelegen onroerende zaken;
g. de uitstalling kan geen schade toebrengen aan de weg, geen belemmering vormen voor
het doelmatige en veilige gebruik van de weg en geen belemmering vormen voor het
doelmatige beheer en onderhoud van de weg;
h. kabels en dergelijke dienen op zodanige wijze te zijn weggewerkt of afgewerkt dat deze
geen gevaar of hinder/overlast opleveren voor het verkeer.

