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Pilot uitstallingenbeleid
Geachte,
Hierbij informeer ik u over het volgende:
Op 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een
motie over uitstallingenbeleid die een pilot uitstallingen van 6 maanden voor de
Zijlstraat en de Generaal Cronjéstraat mogelijk maakt. Daarmee geeft de raad
gehoor aan de bij uw vereniging bestaande wens om handelswaar te kunnen
uitstallen. De betreffende motie is hier bijgevoegd.
De pilot voor zowel de Zijlstraat als de Generaal Cronjéstraat start op
1 januari 2018 en duurt tot 1 juli 2018. Voor deze periode wordt in deze straten het
uitstalverbod opgeheven bij wijze van pilot. Ondernemers in uw straat kunnen zelf
bepalen of ze gedurende de pilot willen uitstallen. Zij mogen uitstallen met in
achtneming van de regels 3 tot en met 8 van de bij gevoegde “Algemene regels voor
uitstallingen”.
Om te beoordelen of de pilot succesvol is zijn op verzoek van de raad meetbare
criteria geformuleerd die betrekking hebben op verkeersveiligheid, handhaving en
draagvlak bij ondernemers.
De gemeente zal een extern bureau vragen om aan de hand van de criteria
onderzoek te doen naar de ervaringen van de ondernemers en de gevolgen voor de
inrichting van de openbare ruimte.
Indien men zich niet houdt aan de nadere regels zal er handhavend worden
opgetreden. Indien men zich herhaaldelijk niet houdt aan de nadere regels zal
handhaving terug moeten vallen op het uitstalverbod.
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Volgens planning zullen de onderzoeksresultaten met een advies over verlenging of
beëindiging van de pilot in de laatste maand van de pilot worden voorgelegd aan de
raadscommissie Ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,

Jorien Kaper
Hoofd afdeling Economie en Cultuur
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Algemene regels voor uitstallingen
Uitstalverbod
Een uitstalverbod in de binnenstad geldt voor:
Achterlangs, Barrevoetestraat, Barteljorisstraat, Drossestraat,Gierstraat, Grote
Houtstraat,
Hortusplein, Jacobstraat, Keizerstraat, Kruisstraat, Kruisweg, Lange Veerstraat,
Smedestraat, Verwulft (zuidzijde) en Zijlstraat (verbod geldt niet gedurende de
periode van 6 maanden van de pilot uitstallingenbeleid voor de Zijlstraat).
Buiten de binnenstad geldt een uitstalverbod voor:
Amsterdamstraat, Generaal Cronjéstraat (verbod geldt niet gedurende de periode
van 6 maanden van de pilot uitstallingenbeleid voor de Generaal Cronjéstraat),
Julianapark, Kloosterstraat en Schoterweg.
Algemene regels voor Uitstallinsen
1. Het uitstalverbod geldt voor de straten zoals hier genoemd.
2. Het uitstalverbod is niet van toepassing voor:
a) . De daghandel in versproducten en dagbladen. Hierbij geldt dat de uitstalling
maximaal 1 meter uit de gevel mag steken.
b) . Uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, niet zijnde
handelswaar of reclame. Hiervoor geldt dat een uitsteekmaat van 0,50 meter is
toegestaan.
3. Staande banieren met handelsreclame zijn verboden in straten die vallen onder
het beschermd stads- en dorpsgezicht met uitzondering van het gestelde in
voorschrift 4.
4. In het beschermd stads- en dorpsgezicht en in uitstallingsvrije straten is het bij
een maatschappelijke voorziening (*) toegestaan maximaal 2 stoepborden óf
maximaal 2 staande banieren per perceel/pand te plaatsen. Bij ligging aan
verschillende straten is één extra banier of stoepbord in de andere straat toegestaan.
De reclame uiting moet gerelateerd zijn aan de hoofdactiviteit van de
maatschappelijke voorziening.
5. De maximale uitsteekmaat van de uitstalling is 1 meter uit de gevel, mits er
minimaal 1.50 meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg vrij
blijft. De maximale hoogte van de uitstalling is 1.50 meter.
6. Buiten het centrum zijn staande banieren met handelsreclame en stoepborden
toegestaan tot een maximum van 2 banieren/stoepborden per pand/perceel. Staande
banieren mogen maximaal 2.50 meter hoog zijn, de voet mag een doorsnede hebben
van maximaal 0,70 meter. Een stoepbord mag maximaal 1 meter hoog zijn.
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7. Speeltoestellen, die geen verband hebben met de winkelwaar, mogen worden
uitgestald waarbij de vrije loopruimte minimaal 1.50 meter moet zijn. Maximaal is
1 speeltoestel per pand toegestaan.
8. Goederen/ kleine objecten, opgehangen aan de gevel, mogen bij elkaar niet meer
dan 1 m2 van het gevelvlak innemen en niet meer dan 0.50 meter uit de gevel
steken. De objecten moeten direct aan de gevel worden bevestigd, dus niet aan de
luifel, zonnescherm of markies.
(*) Maatschappelijke voorzieningen:
Educatieve-, sociale-, culturele- en levensbeschouwelijke voorzieningen,
(para)medische-, (sociaal)medische voorzieningen en andere maatschappelijke
voorzieningen, voorzieningen voor openbare dienstverlening, kinderdagverblijven,
kinderopvang, peuterzalen, en bijbehorende (speel)voorzieningen.
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