Beleidsregels aangaande het plaatsen van tijdelijke reclameborden:
a. Het voornemen tot het plaatsen van reclameborden moet minimaal 14 dagen vooraf
schriftelijk of per e-mail bij de gemeente worden gemeld.
b. Er mogen geen borden worden geplaatst langs de volgende wegen/weggedeelten:
-

wegen/weggedeelten buiten de bebouwde kom;

-

Hobbelrade, Adsteeg, Brugstraat, Raadhuisstraat;

-

Maastrichterlaan, tussen de grens van de bebouwde kom en de Kinkestraat.

-

Maastrichterlaan/Wolfeinde/Prins Mauritslaan, tussen de Heuvelstraat en de Potgieterstraat.

-

Stationstraat, tussen Wolfeinde en Veldekelaan/Julianalaan.

c. Borden met handelsreclame zijn niet toegestaan.
d. De volgende soorten/aantallen borden mogen geplaatst worden:
-

driehoeksborden (maximaal 15 stuks per evenement);

-

sandwichborden (maximaal 15 stuks per evenement);

-

(tekst)borden die zijn bevestigd aan/tussen 2 palen (maximaal 5 stuks);

-

in het kader van verkiezingen voor een openbaar lichaam mogen per politieke
pering maximaal 25 driehoeks- of sandwichborden worden geplaatst.
e. Teksten moeten beknopt en duidelijk leesbaar zijn.
f.

groe-

Er is enkel reclame toegestaan voor evenementen, zoals bedoeld in de Algemene

Plaatselijke Verordening, die binnen de gemeente plaatsvinden of, als zij buiten de gemeente gehouden worden, waarmee de belangen van de Beekse inwoners gediend (kunnen) zijn.
Voor deze beleidsregels worden onder evenementen ook verstaan activiteiten in het
kader van onderwijs en werkgelegenheid.
g. De op de borden aan te brengen posters of de tekstborden moeten minimaal van A3- en
mogen maximaal van A0-formaat zijn.
h. Overblijfselen van vernielde borden dienen binnen 24 uur na een waarschuwing te worden opgeruimd. Als de belanghebbende in gebreke blijft dan worden de noodzakelijke
werkzaamheden voor zijn/haar rekening verricht.
i. Borden die naar het oordeel van de gemeente de verkeersveiligheid in gevaar brengen of
anderszins hinder veroorzaken, worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd.
j. Het is verboden borden te bevestigen aan gemeentelijke eigendommen, zoals lichtmasten, verkeersvoorzieningen en bomen.
k. De borden mogen op zijn vroegst 3 weken voorafgaand aan een evenement worden
geplaatst.
l. Belanghebbende is aansprakelijk voor alle schade die eventueel een gevolg mocht zijn
van de plaatsing van de borden.
m. Borden die in afwijking van deze beleidsregels worden geplaatst, worden zonder voorafgaande kennisgeving door de gemeente op kosten van overtreder verwijderd.

