►
►
►
►
►
►
►
►

Bijlage
Behoort bij besluit met kenmerk

Voorschriften voor het aanbrengen van straatversiering
1. De versieringen moeten minimaal 0,50 m buiten de rijbaankant worden geplaatst.
2. De onderkant van de aan te brengen versieringen moet zich minimaal 2,20 m boven het
trottoir c.q. voetpad bevinden.
3. De onderkant van de aan te brengen versieringen moet zich minimaal 4,2 m boven het
wegdek bevinden.
4. De versieringen moeten van een deugdelijke constructie zijn en mogen geen voor het verkeer
gevaar opleverende uitstekende delen bevatten.
5. Ter hoogte van de verzamelpunten van de minicontainers mogen geen versieringen worden
aangebracht.
6. De versieringen moeten op een zodanige wijze worden aangebracht dat deze geen
gevaar/belemmering opleveren voor het (voetgangers)verkeer; in verband hiermee dienen de
versieringen in ieder geval minimaal 25 meter uit kruispunten en rotondes te worden
geplaatst.
7. Eventuele gaten, die nodig zijn voor het aanbrengen van de versieringen, moeten worden
gegraven en mogen niet worden geboord.
8. Aan aanwezige bomen, planten en/of ander groen, eigendom van de gemeente Hellendoorn,
mogen geen voorwerpen, leidingen, versieringen of andere zaken worden bevestigd.
9. Aan lichtmasten mogen geen staaldraden, enz. worden aangebracht.
10. Degene(n) die de versieringen aanbrengt (aanbrengen) c.q. laat (laten) aanbrengen is (zijn)
verplicht de schade, die door het aanbrengen of hebben van de straatversieringen aan de
gemeente Hellendoorn wordt toegebracht te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel een derde ten
gevolge van het aanbrengen of hebben van de straatversiering schade lijdt.
11. Eventuele bevelen en/of aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer en/of gemeente
moeten stipt en terstond worden opgevolgd.
12. Indien het noodzakelijk is de versieringen te verwijderen, kan geen aanspraak op
schadevergoeding worden gemaakt; de kosten van verwijdering kunnen op betrokkene(n)
worden verhaald.
13. Voor het aanbrengen van straatversieringen langs rijks- en provinciale wegen en op
particuliere grond moet vooraf toestemming van de eigenaar verkregen zijn; de door deze
instantie(s) opgelegde voorschriften dienen tevens te worden nagekomen.
14. Na verwijdering van de versieringen dienen straten, trottoirs, plantsoenen e.d. in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
In verband met de (mogelijke) aanwezigheid van kabels, buizen, leidingen, e.d., in de grond dient
u, vóórdat met graafwerkzaamheden wordt begonnen, ter voorkoming van schade, voor de
exacte ligging contact op te nemen met het Centrale Kabels en Leidingen Informatie Centrum
(KLIC), telefoon: 038-3327090.
Indien u nog vragen heeft (over de hiervoor opgenomen voorschriften) kunt u contact opnemen
met een opzichter van het team Wegen, riolen en verkeer of een opzichter, telefoon: 0548 –
630214.

