
 
 

 

Voorschriften voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden 

 

 

 Binnen een afstand van 25 meter vanaf kruisingen of splitsingen van wegen mogen er 

geen borden worden geplaatst. 

 De borden mogen niet in uitzichthoeken van wegaansluitingen of vluchtheuvels 

worden geplaatst, of op enig andere wijze het uitzicht van het verkeer belemmeren. 

 De borden mogen uitsluitend geplaatst worden om, aan of tegen bomen, licht- 

masten e.d. indien deze daardoor niet beschadigen; er mogen geen borden 

worden geplaatst om, aan of tegen gelakte lichtmasten. 

 De borden mogen niet om, aan of tegen lichtmasten worden geplaatst waar- aan 

verkeersborden bevestigd zijn; de borden mogen eveneens niet om, aan of tegen 

palen van verkeersborden bevestigd worden. 

 Het aanplakken van affiches is niet toegestaan. 

 Er mogen ten hoogste 15 borden worden aangebracht. 

 De reclameborden mogen maximaal voor een periode van 4 weken geplaatst worden 

en dienen in ieder geval 3 dagen na het plaatsvinden van het evenement of de 

activiteit te worden verwijderd. 

 Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de 

gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden 

opgevolgd. 

 Voor het plaatsen van borden op eigendommen van derden dient vooraf van de 

eigenaar toestemming te zijn verkregen. 

 Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de 

aankondigingsborden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder 

wiens verantwoordelijkheid de aankondigingsborden zijn geplaatst. 

 De gemeente Asten wordt hierbij door u onherroepelijk gevrijwaard voor alle 

aanspraken van en/of moeilijkheden met derden, die het gevolg zouden kunnen zijn 

van het aanbrengen van de borden. 

 De gemeente Asten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door het 

aanbrengen van de borden zou kunnen ontstaan. 

 Buiten de bebouwde kom mogen geen (aankondigings-)borden worden geplaatst. 
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