Beleidsregels voor het plaatsen van containers en andere vastomlijnde objecten op de openbare weg
Melding:
1. Het voornemen tot het plaatsen van een container op de openbare weg
dient vooraf (minimaal 2 weken) telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan
de gemeente Beek te worden gemeld. Op deze melding dient duidelijk
aangegeven te worden welke locatie men voor ogen heeft, welke periode
gewenst is en het aantal containers;
2. Een medewerker van de gemeente Beek controleert, eventueel samen met
de melder, de locatie van de container(s) voor- en achteraf en koppelt dit
terug aan de melder;
3. Containers mogen worden geplaatst ten behoeve van het tijdelijk verzamelen van afval, niet zijnde huishoudelijke afval, en de tijdelijke opslag van
materialen.
4. Containers mogen maximaal 4 weken geplaatst worden, per 4 weken dient
er een nieuwe melding te worden gemaakt.
5. Aanwijzingen van medewerker(s) van de gemeente Beek, gegeven in het
belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, dienen stipt en direct te worden opgevolgd.
6. Bij calamiteiten en/of evenementen is de gemeente Beek vrij de melder te
verzoeken de container (op kosten van melder) tijdelijk te verwijderen.
Plaatsing:
1. Containers worden bij voorkeur geplaatst op eigen terrein;
2. Containers worden NIET in het openbaar Groen geplaatst;
3. Bij plaatsing op het trottoir moet een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter overblijven voor de voetgangers;
4. Bij plaatsing in een parkeervak mag de container niet uitsteken op de rijbaan;
5. Bij plaatsing op de rijbaan moet een vrije doorgang van minimaal 3.50 meter overblijven voor het overige verkeer en staat de container aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan;
6. Containers mogen geen gevaar opleveren voor de brandveiligheid;
7. Open containers dienen gedurende de avonden en het weekeinde en tijdens het vervoer zodanig zijn afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;
8. Containers mogen niet worden geplaatst op brandkranen en voor nooduitgangen;
9. Gesloten containers moeten, in de openbare ruimte, op minimaal twee meter afstand van een gebouw geplaatst te worden;
10. Open containers moeten, in de openbare ruimte, op minimaal vijf meter van
een gebouw geplaatst worden;
11. Containers dienen zodanig worden geplaatst dat ze geen schade aanbrengen aan de openbare weg en ze mogen alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst. Eventuele beschadigingen aan gemeenteeigendommen worden voor rekening van de aanvrager hersteld. Een vooropname(bij melding) en een eindopname (nadat container weer is afgevoerd) van de verharding(en) voorkomt ongewenste discussie.
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12. De gebruikte openbare ruimte dient weer schoon, heel en veilig opgeleverd
te worden.
13. Op de containers moeten de naam en het telefoonnummer van de eigenaar, verhuurder of gebruiker zijn vermeld;
Markeringen:
1. Op het markeren van de obstakels zijn de CROW Richtlijnen “Markering
onverlichte obstakels” van toepassing. Deze luiden als volgt:
 Het obstakel wordt voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op
elke zijde en elk kopstuk.
 De markeringsstrepen worden aangebracht aan de uiterste buitenzijde
van het obstakel. De afstand tussen het hoogste punt van de markering
en de rijbaan waarop het obstakel zich bevindt, bedraagt maximaal 1,55
meter.
 De markering wordt in beginsel verticaal aangebracht; alleen als dat
praktisch niet uitvoerbaar is, kan de markering na overleg met de gemeente horizontaal aangebracht worden.
 De markering bestaat uit retro reflecterend materiaal van ten minste
high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381 in de kleuren rood en
wit.
 De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang.
Hierop zijn diagonale strepen (afwisselend rood en wit) aangebracht.
Aan de kopeinden en de zijvlakken van het obstakel worden de markeringsstrepen zodanig aangebracht dat de rode vlakken:
In de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder gericht zijn;
In de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn. Als het niet mogelijk is het obstakel zelf (voldoende)
te markeren, kan ter weerszijden van het obstakel een geleidebaken
worden geplaatst;
 Het gebruik van het zgn. afzetlint is niet toegestaan;
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