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Algemeen: 
 
Artikel 1 Gevaar en overlast 
Het voorwerp geplaatst op, langs of boven de openbare weg/grond mag geen gevaar en 
overlast opleveren voor alle verkeer, waaronder voetgangers. 
 
Artikel 2 Vervuiling en beschadiging 

1. Alle maatregelen ter voorkoming van vervuiling of beschadiging van bestrating of 
andere gemeente-eigendommen moeten worden genomen. De locatie van het te 
plaatsen voorwerp en de directe omgeving dient regelmatig te worden 
schoongehouden, dagelijks na het ontruimen dient de locatie opgeruimd te zijn. 

2. Eventueel veroorzaakte schade moet onmiddellijk worden gemeld bij de wegbeheerder 
van de gemeente en zal in rekening worden gebracht.  

3. Eventueel veroorzaakte vervuiling moet worden gereinigd; indien dit niet mogelijk is 
moet dit eveneens onmiddellijk worden gemeld bij de wegbeheerder van de gemeente. 
De kosten voor de reiniging zullen aan de veroorzaker/vervuiler in rekening worden 
gebracht. 

 
Artikel 3 Hulpverleningsdiensten 
Een minimale vrije doorgang van 3.50 meter op de weg voor voertuigen van de 
hulpverleningsdiensten dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Evenals een doorrijhoogte van 
4.20 meter. 
 
Artikel 4 Afsluiten weg 
Indien ten behoeve van het plaatsen van een voorwerp op, boven of aan de weg een straat 
dient te worden afgesloten dan dient u hierover uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de 
afsluiting contact om te nemen met de wegbeheerder van cluster Planmatig Beheer, via 
telefoonnummer 071-4065000 en/of verkeersloket@katwijk.nl.De wegbeheerder verleent u al 
dan niet toestemming om de straat af te sluiten. Aan de afsluiting kunnen voorwaarden 
worden gesteld. 
 
Artikel 5 Toezicht en handhaving 
Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer, de gemeentelijke opsporingsambtenaren 
en/ of de toezichthouders van de gemeente Katwijk, gegeven in het belang van de openbare 
orde en/ of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.  
 
Artikel 6 Onvoorziene gevallen 
In de gevallen waarin de nadere regels niet voorzien, beslissen de burgemeester, burgemeester 
en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft. 
 
Artikel 7 Overgangsrecht 
Vergunningen die zijn verleend onder de werking van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Gemeente Katwijk d.d. 28 mei 2009, die golden op 15 april 2011 blijven van kracht. De 
vergunninghouder dient de betreffende vergunning op verzoek van politie, brandweer, de 
gemeentelijke opsporingsambtenaren en/ of de toezichthouders van de gemeente Katwijk te 
kunnen tonen.  
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Specifiek: 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Onder uitstalling wordt verstaan: het uitstallen in de openbare ruimte van goederen, 
losse reclame- of aanbiedingsborden alsmede decoratieve objecten (bijv. 
plantenbakken) die horen bij het gangbare assortiment van de winkel met inbegrip van 
speeltoestellen. 

2. Onder uitstalling wordt mede verstaan: fietsen of bromfietsen van een onderneming 
met het kennelijke doel om goederen van die onderneming te bezorgen. 

3. Onder uitstalling wordt mede verstaan: (brom)fietsen die te koop staan, die ter 
reparatie zijn aangeboden en die al zijn gerepareerd bij een fietsenzaak.  

 
Artikel 2 Tijdstip van uitstalling 
De uitstalling mag slechts gedurende de tijden waarop de winkel is geopend op straat zijn 
geplaatst.  
 
Artikel 3 Plaats en omvang 

1. Een uitstalling is uitsluitend toegestaan mits dit in het bestemmingsplan past, of 
hiervoor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is 
verleend.  

2. De uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst op trottoirs of in voetgangersgebieden 
dan wel winkelpromenadegebieden. 

3. De uitstalling dient aansluitend aan de gevel van de winkel te worden gesitueerd. 
4. De lengte van de uitstalling mag maximaal gelijk zijn aan de gevellengte van de 

winkel. Daarbij dient bij de entreedeur een ruimte van 1.20 meter vrij gelaten te 
worden in verband met de vluchtroute uit de winkel. 

5. Daar waar in de bestrating een markering is aangebracht wordt de omvang van de 
uitstalling verder begrensd door de aangebrachte markering.  

6. Er dient een minimale vrije doorloop in een recht doorgaande lijn van minimaal 1.50 
meter (indien er een boom, fietsenrek o.i.d. op de stoep staat een minimale vrije 
doorgang van 1.20 meter) breed over te blijven voor voetgangers en 
rolstoelgebruikers. Bij twee tegenover elkaar staande uitstallingen mag de vrije 
doorloop van de ene uitstalling de vrije doorloop van de andere uitstalling niet 
overlappen. Is dit wel het geval dan dienen beide uitstallingen evenredig veel ruimte in 
te leveren totdat er wel een vrije doorloop in een recht doorgaande lijn van minimaal 
3.00 meter overblijft. 

7. Uitstallingen als bedoeld in artikel 1 lid 1 en 2 mogen maximaal 1.00 meter diep zijn, 
uitstallingen als bedoeld in artikel 1 lid 3 mogen maximaal 2.00 meter diep zijn. 
Daarbij dient rekening gehouden te worden met het gestelde onder lid 4 en lid 5. 

8. De opstelling van de uitstalling moet zodanig zijn, dat: 
a. de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd 
bereikbaar blijven; 
b. de in-, en uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn; 
c. een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd. 

 
Artikel 4 Overige regels 

1. De uitstalling dient te allen tijde los te staan en direct verplaatsbaar te zijn. Indien 
uitstallingen als bedoeld in artikel 1 lid 3 worden vastgezet dan mag dit alleen met 
een snel en makkelijk te verwijderen kabelslot. 

2. De uitstalling mag geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten. 
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3. De uitstalling moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat deze niet om waait. 
4. Kabels of leidingen van de winkel naar de uitstalling zijn niet toegestaan (m.u.v. 

van die kabels die bedoeld zijn voor –elektrische- speeltoestellen). 
 
 

 
Artikel 5 Beperking plaatsingsmogelijkheden 

1. De uitstalling moet op eerste aanzegging van politie, brandweer, de gemeentelijke 
opsporingsambtenaren en/ of de toezichthouders van de gemeente Katwijk worden 
verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken van openbaar 
nut, in het belang van openbare orde of veiligheid dan wel ter realisering van 
gemeentelijke plannen. 

2. Tijdens evenementen en markten mogen geen uitstallingen worden geplaatst, tenzij uit 
overleg met de gemeente Katwijk blijkt dat het plaatsen van uitstallingen geen 
problemen oplevert.  

3. Fietsenmakers in het centrum van Katwijk aan Zee en in andere winkelcentra mogen 
geen gerepareerde en/ of ter reparatie aangeboden (brom)fietsen aan de voorzijde van 
het bijbehorende pand plaatsen. 

 


