
 

Plaatsen van sandwichborden 
 

 

Voorwaarden voor sandwichborden 

In de ‘Nadere regels sandwichborden’ 

staan de voorwaarden voor het plaatsen 

van sandwichborden langs wegen. Deze 

voorwaarden zijn: 

1. geplaatst ten behoeve van een activi- 

teit die bestaat uit: 
a. een evenement; 

(In de Algemene plaatselijke verorde- 

ning staat de definitie van ‘evene- 

ment’) 
b. een sportactiviteit; 

c. een openbare inzameling van geld 

of goederen die is toegestaan op 

grond van artikel 5:13 Algemene 

plaatselijke verordening; 
d. een culturele activiteit; 

e. een beurs, tentoonstelling of rom- 

melmarkt; 

2. de activiteit vindt plaats in de ge- 

meente Wijchen; 

3. maximaal 15 sandwichborden per ac- 

tiviteit; 

4. geplaatst langs de in de bijlage 

‘Wijchense wegen’ aangegeven ge- 

meentelijke hoofdwegen; 

5. geplaatst gedurende maximaal 14 da- 

gen; 

6. verwijderd uiterlijk één dag na afloop 

van de activiteit; 

7. geplaatst rond lichtmasten en palen 

van verkeersborden en steunend op 

de grond; 

8. deugdelijk vastgemaakt en vastge- 

maakt gebleven; 

9. geplaatst zonder gevaar voor de 

bruikbaarheid van de openbare plaats 

of voor het doelmatig en/of veilig ge- 

bruik daarvan; 

10. geplaatst op een afstand van tenmin- 

ste 30 meter tot de dichtstbijzijnde 

kruising, splitsing of rotonde; 

11. geplaatst op een afstand van tenmin- 

ste 10 meter tot de dichtstbijzijnde 

uitweg; 

12. er is melding ingediend; 

13. voor een vergunningplichtig 

evenement is tijdig een evenementen- 

vergunning aangevraagd. 

 

De Nadere regels sandwichborden inclu- 

sief toelichting zijn te vinden op 

www.overheid.nl, Lokale wet- en regelge- 

ving. 

 

Voldoen uw sandwichborden aan deze 

voorwaarden? 

Dan heeft u geen vergunning nodig. U 

moet wel minimaal 3 weken voor plaat- 

sing onderstaand meldingsformulier 

indienen. Het meldingsformulier vindt u in 

bijlage 2. U krijgt een bevestiging van de 

melding. 

 

Voldoen uw sandwichborden niet aan 

deze voorwaarden? 

Dan mag u geen sandwichborden plaat- 

sen. In uitzonderlijke gevallen kan een 

vergunning verleend worden, bijvoorbeeld 

voor verkiezingsborden. Voor meer infor- 

matie hier over kunt met ons contact  

opnemen op 088 432 7000 of via 

apv@wijchen.nl. 

 
Kosten 

Het indienen van deze melding is 

kosteloos. 

 

Meldingsformulier opsturen 

U kunt het formulier opsturen naar: 

Gemeente Wijchen 

APV/Bijzondere Wetten 

Postbus 9000 

6600 HA WIJCHEN, of mailen naar 

apv@wijchen.nl 

 

Als u vragen heeft 

U kunt ons bereiken op 088 432 7000 van 

ma t/m do van 10.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur of apv@wijchen.nl 

 

 

 

 

 

 

 
www.wijchen.nl 

http://www.overheid.nl/
mailto:apv@wijchen.nl
mailto:apv@wijchen.nl
mailto:apv@wijchen.nl
http://www.wijchen.nl/
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Bijlage 1: Wijchense wegen 

 

 

 
 
Gemeentelijke hoofdwegen: 

 

 

- Schoenaker (tussen Woeziksestraat en 

de Randweg Noord) 
- Bijsterhuizen 22e straat 

- Randweg Noord 

- Westerdreef 
- Zuiderdreef 

- Hogeweg 

- Klapstraat 

- Stationslaan 

- Nieuweweg 

- Balgoijseweg 

- Ravensteinseweg 
- Stompendijk 

- Hernenseweg 

- Broekstraat 

 
- Kavelpad 

- Meerdreef 

- Oosterweg (tussen de Graafseweg en 

de Zuiderdreef) 
- Gagelvenseweg 
- Buijs Ballotstraat 

- Havenweg 

- Maasbandijk 

- Houtsestraat (Balgoij) 

- Torenstraat (Balgoij) 

- Boomsestraat (Balgoij) 

- Heumenseweg 
- Dorpsstraat (Hernen en Bergharen) 

- Molenweg (Bergharen) 

- Grotestraat (Bergharen) 
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Gegevens van de melder 

Naam onderneming/organisatie  

Nummer Kamer van Koophandel  

Statutaire naam  

Straat en huisnummer  

Meldingsformulier sandwichborden 

Het betreft 

a. een evenement 

b. een sportactiviteit 

c. een openbare inzameling van geld of goe- 

deren die is toegestaan op grond van artikel 

5:13 Apv 
d. een culturele activiteit; 

e. een beurs, tentoonstelling of rommel- 

markt; 

Ja / Nee* 

Het betreft een activiteit die plaats vindt in 

de gemeente Wijchen; 

Ja / Nee* 

Het betreft maximaal 15 sandwichborden 

per activiteit 

Ja / Nee* 

De borden worden geplaatst langs de in de 

bijlage ‘Wijchense wegen’ aangegeven 

gemeentelijke hoofdwegen 

Ja / Nee* 

De plaatsingsduur betreft maximaal 14 

dagen 

Ja / Nee* 

De borden worden uiterlijk één dag na 

afloop van de activiteit verwijderd 

Ja / Nee* 

De borden worden geplaatst rond rondlicht- 

masten en palen van verkeersborden en 

steunend op de grond 

Ja / Nee* 

De borden worden deugdelijk vast gemaakt 

en moeten vast blijven zitten 

Ja / Nee* 

De borden worden geplaatst zonder gevaar 

voor de bruikbaarheid van de openbare 

plaats of voor het doelmatig en/of veilig 

gebruik daarvan 

Ja / Nee* 

De borden worden geplaatst op een afstand 

van tenminste 30 meter tot de dichtstbij- 

zijnde kruising, splitsing of rotonde 

Ja / Nee* 

De borden worden geplaatst op een afstand 

van tenminste 10 meter tot de dichtstbij- 

zijnde uitweg 

Ja / Nee* 

Deze melding doet u minimaal 3 weken voor 

plaatsing van de sandwichborden 

Ja / Nee* 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Let op: Als u bij één van de punten in deze checklist “Nee” heeft ingevuld, dan 

komt het plaatsen van sandwichborden niet in aanmerking voor een melding, 

maar moet u een vergunning aanvragen. Hiervoor dient u een aanvraagformulier 

voor het plaatsen van sandwichborden in te vullen. Een aanvraag voor een ver- 

gunning voor het plaatsen van sandwichborden dient minimaal 3 weken vooraf- 

gaand aan de plaatsing ingediend te worden. 
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Postcode en plaats  

Indien afwijkend postadres 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

 

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 

De sandwichborden 

Activiteit waarvoor de sandwich- 

borden worden geplaatst 
 

Periode van plaatsing  

Aantal sandwichborden (max. 15)  

Locatie van de sandwichborden  

Een globale omschrijving van de locatie is voldoende, bijvoorbeeld ‘4 borden aan weerszijden van de 
Stationslaan tussen het station en de Westerdreef’. 

 

 

 
 

 

 

Ondertekening 

Datum 

Handtekening 

Opmerkingen 


