
 

Wegens Van 
 

Regels voor ondernemers voor het plaatsen van objecten in de openbare 
ruimte in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch 

 
 

 

Hieronder leest u welke objecten u wel en niet mag plaatsen voor de gevel van uw pand. En welke 

voorwaarden hiervoor precies gelden. 

 

Algemeen 

 Voor voetgangers moet er op het voetpad of trottoir een minimale doorgang van 120 cm zijn. 

Voor de volgende straten is dat minimaal 200 cm: Visstraat, Hooge Steenweg, Orthenstraat, 

Markt Noord- en Oostzijde, Pensmarkt, Hinthamerstraat (promenade), Schapenmarkt, 

Snellestraat en Vughterstraat.  
 

Twee plantenbakken 

 U mag maximaal twee plantenbakken tegen de gevel plaatsen. 

 De maximale omvang is 40 bij 40 cm, met een maximale hoogte van 90 cm. 

 Inclusief beplanting mag het geheel 120 cm hoog zijn. 

 De plantenbakken mogen geen reclame-uitingen hebben. 

 De plantenbakken moeten passen in de omgeving, het gevelbeeld niet verstoren en niet  

hinderlijk zijn. 

 U mag geen plantenbakken plaatsen op de Stationsweg tussen de Draak en de 

Wilhelminabrug. 

 

Eén bankje of twee stoelen 

 U mag één bankje of twee stoelen tegen de gevel plaatsen. 

 De zitgelegenheid mag in totaal maximaal 150 cm breed, 50 cm diep en 100 cm hoog zijn. 

 (Sta)tafels zijn niet toegestaan. 

 De zitgelegenheid moet van deugdelijk materiaal zijn. 

 De zitgelegenheid mag geen reclame-uitingen hebben. Ook mag er niets op worden gezet 

(geen verkapte etalage).  

 De zitgelegenheid moet passen in de omgeving, het gevelbeeld niet verstoren en niet  

hinderlijk zijn. 

 De zitgelegenheid mag er alleen staan tijdens de openingstijden van de onderneming. 

 U mag geen zitgelegenheid plaatsen op de Stationsweg tussen de Draak en de 

Wilhelminabrug.  

 Voor horecabedrijven waar geen terrasvergunning is afgegeven mag onder dezelfde 

voorwaarden, zoals hierboven genoemd, een zitgelegenheid worden geplaatst. Hier moet wel 

een aangepaste terrasvergunning voor zijn afgegeven. 

 

Twee vlaggen 

 U mag maximaal twee vlaggen uithangen. 

 De afstand van het laagste punt van de vlag tot het voetpad of trottoir moet minimaal 220 cm 

zijn. 

 De vlaggen mogen geen reclame-uitingen hebben.  

 Gevoelsvlaggen, zoals de Nederlandse, provinciale of gemeentevlag mag u wel uithangen. 

 De vlaggen moeten passen in de omgeving, het gevelbeeld niet verstoren en niet hinderlijk 

zijn. 

 

 

 



 

 

Feest/sfeeraankleding 

Rondom onderstaande feestdagen verruimen wij het uitstallingenbeleid. De winkel mag dan 

aangekleed worden in de sfeer van het feest.  

 

 

 De aankleding mag niet vastgezet worden tegen de gevel van de betreffende onderneming en 
in de openbare ruimte. 

 De aankleding moet betrekking hebben op Carnaval, Koningsdag, 11-11, Sinterklaas en 
Kerstmis. 

 De aankleding mag niet voorzien zijn van handels-commerciële reclame en/of producten. 

 De aankleding mag geen belemmering zijn voor overige ondernemers/bewoners/gebruikers 
ten aanzien van veiligheid, toegang tot hun pand en het uitzicht. 

 Er mogen geen aanstootgevende uitingen geplaatst worden. 

 
Objecten die u niet mag plaatsen 

Alle objecten geplaatst in de openbare ruimte die op welke manier dan ook aandacht vragen voor uw 

bedrijf of een rechtstreekse relatie hebben met uw bedrijf mogen niet geplaatst worden, zoals: 

 

 Sandwich- of reclameborden    ●     Banieren 

 Paspoppen (m.u.v. sfeeraankleding feestdagen) ●     Handelsvlaggen 

 Reclame-elementen     ●     Ballonnen 

 

Dit geldt ook tijdens de verruiming van het uitstallingsbeleid.  

 Vanaf Tot en met 

Sinterklaas 4 weken vóór 5 december 1 week na 5 december 

Kerst 4 weken vóór 25 december 6 januari 

Carnaval 4 weken vóór carnavalszondag de eerste zondag na carnaval 

Koningsdag 1 dag vóór viering van Koningsdag 1 dag na viering van Koningsdag 

11-11 1 november 13 november 


