
Banieren
a. Per winkel is maximaal 1 banier toegestaan 

en niet in combinatie met een vlag
b. De banier is toegestaan over de gehele 

lengte van de gevel
c. De banier dient tegen de winkelgevel 

geplaatst te worden
d. Het doek van de banier is maximaal 300 

cm en maximaal 100 cm diep
e. De totale constructie van de banier is 

maximaal 400 cm hoog.
f. Als een winkel een entree/uitgang heeft 

aan twee winkelstraten, is er per 
winkelstraat 1 banier toegestaan. 

Partytenten en overige losse 
overkappingen
Partytenten en overige losse overkappingen 
met of zonder reclame zijn niet toegestaan. 

Bereikbaarheid
a. De uitstallingen, reclameborden, vlaggen 

en banieren mogen voor de hulpdiensten 
geen belemmering voor de bereikbaarheid 
opleveren 

b. Voor voetgangers dient een vrije doorgang 
gewaarborgd te worden van minimaal 200 
cm

Veiligheid
a. Het uitstallen van goederen mag geen 

gevaar voor de omgeving en/of 
voorbijgangers opleveren

b. Uitstallingen en reclameobjecten mogen 
geen scherp en/of uitwendig draaiende 
onderdelen hebben

c. Uitstallingen en reclameobjecten dienen 
zodanig bevestigd te zijn dat deze niet door 
derden verplaatst of omvergelopen kunnen 
worden

Schoonmaak
Na sluiting van het bedrijf/winkel dienen de 
reclameobjecten, banieren, vlaggen en 
uitstallingen te worden verwijderd. Het 
openbaar gebied waar deze objecten op 
hebben gestaan dient bezemschoon en 
opgeruimd achtergelaten te worden. 

Wijze van meten
a. De hiervoor genoemde hoogtes gelden 

vanaf de bestrating
b. De hiervoor genoemde dieptes gelden 

vanaf de winkel/bedrijfsgevel

Toezicht en handhaving
Samen een mooier centrum maken betekent 
ook samen elkaar er op aanspreken wanneer 
we ons niet aan afspraken houden. Daar 
horen ook toezicht en handhaving bij. Geen 
doel op zich, maar soms nodig. Nieuwe regels 
betekenen voor sommige ondernemers 
misschien even wat wennen en wat 
aanpassen. Met het mooie doel voor ogen 
gaat dat zeker lukken. 

Tenslotte
De volledige ‘Nadere regels uitstallingen en 
reclameborden centrum Geldermalsen’ is te 
vinden op www.overheid.nl 
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Centrum 
Geldermalsen, 
samen maken 
we het mooier!
Hoe maken en hoe houden we het centrum 
van Geldermalsen aantrekkelijk voor 
bewoners, het winkelend publiek en 
bezoekende toeristen? Een gezamenlijke 
opgave voor zowel het gemeentebestuur als 
de ondernemers. De afgelopen jaren heeft de 
gemeente fors geïnvesteerd in wat zo mooi 
heet de openbare ruimte. Denk aan het totaal 
vernieuwde Marktplein, de reconstructie van 
de Rijksstraatweg en de recente herinrichting 
van de Geldersestraat. Voor de nabije 
toekomst staat opnieuw een groot project op 
stapel. Dit project is erop gericht het centrum 
meer te verbinden met de rivier de Linge.

We zijn er nog niet
Rond al deze projecten was en is er nog 
steeds sprake van een uitstekende 
samenwerking met de centrumondernemers. 
Oplossingen voor allerlei vraagstukken komen 
steeds in goed overleg tot stand en tijdens 
‘werk in uitvoering’ is er alle begrip voor 
tijdelijke overlast en beperkte bereikbaarheid. 
Allerlei evenementen trekken steeds meer 
publiek. Kortom, het gaat de goede kant uit 
met ons centrum. Echter, alleen met mooi 
straatwerk, prachtige verlichting en fraai 
aangelegd groen zijn we er nog niet. De totale 
beleving en aantrekkelijkheid van het centrum 
is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van 
de wijze waarop ondernemers hun 
onderneming exploiteren én de uitstraling van 
terrassen en winkelpanden.

Wat betreft de inrichting van terrassen zijn met 
de horecaondernemers goede afspraken 
gemaakt. De afronding van de herinrichting 
van de Geldersestraat is een mooi moment 
om ook de wildgroei van allerlei reclame-
uitingen en uitstallingen terug te dringen en tot 
meer uniformiteit te komen. Het centrum wordt 
er nog mooier van en toegankelijker voor het 
passerend publiek. Vooral voor ouderen, 
visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers.

Speciale regeling
Na overleg hierover met Gastvrij 
Geldermalsen heeft het college besloten tot 
vaststelling van ‘Nadere regels uitstallingen en 
reclameborden gemeente Geldermalsen’. 
Deze regeling is een verdere uitwerking van 
de Algemene Plaatselijke Verordening op dit 
terrein. Zij heeft geenszins tot doel alles te 
verbieden maar wil wel beperken en 
reguleren.

De regeling treedt in werking op 15 november 
2018 en blijft straks ook van toepassing in de 
nieuwe gemeente West Betuwe. Ze geldt 
uitsluitend voor dat deel van het centrum van 
Geldermalsen waarvoor ook het 
ondernemersfonds wordt ingezet.

Wat mag wel en wat niet
Uitstallingen/reclameborden in de vorm van 
stoepborden
a. Uitstallingen in de vorm van stoepborden 

zijn toegestaan over de gehele lengte van 
de winkel/bedrijfsgevel met een diepte van 
maximaal 100 cm

b. Stoepborden hebben een maximale 
afmeting van 90 cm breed en maximaal 
120 cm hoog 

c. Per winkel is 1 stoepbord toegestaan
d. Stoepborden mogen alleen tijdens 

openingstijden op straat staan

Uitstallingen in de vorm van 
kledingrekken, vitrines, etalages of 
uitverkoop-bakken
a. Uitstallingen in de vorm van kledingrekken, 

vitrines, etalages of uitverkoopbakken zijn 
toegestaan over de gehele lengte van de 
winkel/bedrijfsgevel met een diepte van 
maximaal 100 cm

b. Uitstallingen hebben een maximale hoogte 
van 120 cm

c. Uitstallingen mogen alleen tijdens 
openingstijden op straat staan

Uitstallingen in een andere vorm
a. Uitstallingen zijn toegestaan over de gehele 

lengte van de winkel/bedrijfsgevel met een 
diepte van maximaal 100 cm 

b. Uitstallingen in de vorm van een ijsje (bij 
ijssalon), patatzak (bij cafetaria) en 
dergelijke zijn alleen bij een cafetaria 
toegestaan en niet bij andere bedrijven of 
winkels en hebben een maximale hoogte 
van 180 cm

c. Uitstallingen met reclame-uitingen zoals 

fietsen/bakfietsen, sculpturen, 
speeltoestellen of uit het raam hangende 
uitstallingen zijn niet toegestaan

d. Uitstallingen met etenswaren dienen 
minimaal op 50 cm hoogte geplaatst te 
worden

e. Bloembakken zijn toegestaan mits 
maximaal een oppervlakte van 50 bij 100 
cm in het grondvlak en maximaal 120 
centimeter hoog. Bloembakken mogen 
alleen gevuld zijn met levend plantmateriaal 
(geen plastic bloemen)

f. Fruit gerelateerde uitingen (Fruitdorp aan 
de Linge) zijn toegestaan met maximaal 
een diepte van 100 cm  en een maximale 
hoogte van 120 cm.

g. Uitstallingen mogen alleen tijdens 
openingstijden op straat staan.

h. Zware bloembakken van boven de 200 kg 
mogen enkel op straat blijven staan bij de 
entree van het winkel/bedrijf, strak tegen de 
gevel gesitueerd en na toestemming van 
de buitengewoon opsporingsambtenaar. De 
buitengewoon opsporingsambtenaar legt 
de toestemming schriftelijk vast. 

Vlaggen
a. Per winkel is maximaal 1 vlag toegestaan 

en niet in combinatie met een banier
b. De maximale afmeting van de vlag 

bevestigd aan de winkelgevel is 70x100 
centimeter

c. In verband met vrije doorloop dient de 
onderkant van de vlag op minimaal 220 
centimeter hoog te hangen

d. Als  een winkel een entree/uitgang heeft 
aan twee winkelstraten, mag per 
winkelstraat 1 vlag worden opgehangen.
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