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Reclamebeleid gesponsorde reclameDDS2012004254 

Aanvulling reclamebeleid 2012  
Toestaan gesponsorde reclame op de openbare weg 
 
Afspraken 
Er is sprake van gesponsorde ideële reclame als niet meer dan 25% van het reclameoppervlak uit 
handelsreclame bestaat (dus minimaal 75% ideële reclame). Reclame borden kunnen onderverdeeld 
worden in tijdelijke borden en permanente borden. 
 
Tijdelijke gesponsorde ideële reclame wordt in de volgende gevallen toegestaan: 

- Aankondigingen voor evenementen worden slechts toegestaan voor zover dit aankondigingen 
zijn van evenementen binnen de gemeente.  

- De borden moeten geplaatst worden minimaal 25 meter uit kruisingen van wegen. 
- Op trottoirs moet een doorgang blijven van minimaal 90 cm. 
- Aankondigingen mogen maximaal 14 dagen blijven staan. 
- Aankondigingen moeten na beëindiging van de activiteit waarvoor ze zijn geplaatst, direct 

worden verwijderd. 
- Binnen de gehele gemeente mogen maximaal 10 aankondigingen per activiteit worden 

geplaatst. 
- De aankondigingen mogen het uitzicht op de weg niet belemmeren. 
- De aankondigingen mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. 
- De aankondigingen moeten deugdelijk worden bevestigd.  
- De borden moeten worden verplaatst op aanwijzing van de gemeente. 
- De borden mogen geen schade aanrichten aan gemeentelijk objecten.  
 

Permanente gesponsorde ideële reclame wordt in de volgende gevallen toegestaan: 
- Er moet sprake zijn van “algemeen nut”, te beoordelen door of namens B&W.  
- Binnen de gehele gemeente mogen maximaal 10 reclameborden worden geplaatst. 
- De afmeting van een reclamebord is maximaal 30 x 30 cm 
- De borden mogen alleen aan vrije lichtmasten worden bevestigd (niet aan komborden) en 

moeten minimaal 2,20 m hoog hangen. 
- Maximaal één bord per lantaarnpaal wordt toegestaan. 
- De borden mogen het uitzicht op de weg niet belemmeren. 
- De borden mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. 
- De borden moeten deugdelijk worden bevestigd. Aanwijzingen van de gemeente moeten 

worden opgevolgd. 
- Het onderhoud van de borden is voor rekening bij aanvrager. 
- Bij vandalisme moeten de borden direct worden verwijderd of vernieuwd. 
- De borden mogen geen schade aanrichten aan gemeentelijk objecten  

 
De provinciale wegen zijn in beheer bij de provincie. Naast vergunning van de gemeente is eveneens 
toestemming van de provincie vereist. 
 
Plaatsing infoliners in Malden 
Binnenkort worden in het centrum van Malden twee infoliners geplaatst. Nabij het Kerkplein en nabij 
Antobedrijf Klaasen aan de Rijksweg. In de display zijn 5 door de gemeente in te vullen regels 
aanwezig. Een van de mogelijkheden is hier gesponsorde reclame op te hangen. Voor de kern Malden 
wordt daarom geadviseerd eerst na te gaan of er een mogelijkheid is op de infoliner, voordat op een 
aanvraag wordt beslist.  
 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012 


