Reglement Straatversiering Volksfeest 2020
BOGEN EN ANDERE VERSIERINGEN LANGS OF OVER DE RIJBAAN
•
•
•
•

Geen bogen of andere overkappingen over de hoofdrijbaan van: De Europaweg, Kerkenweg en de
Dordseweg zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
Wel op de overige wegen binnen de bebouwde kom;
Wel kunnen andere versieringen langs de rijbaan van de drie voornoemde wegen worden aangebracht;
Wel kunnen bogen over de neven rijbanen van de voornoemde drie wegen worden gemaakt (te denken
aan fiets- of voetpad).

AFMETINGEN: BOGEN BOVEN RIJBANEN
•
•

Hoogte minimaal 04.50 meter.
Zogenaamde “Schrikafstand”01:00 meter. De bogen dienen minimaal 01.00 meter uit de verharding van
de weg te worden geplaatst.

AFMETINGEN: BOGEN BOVEN FIETS- EN VOETPADEN
(en andere versieringen)
•
•
•
•
•

Hoogte minimaal 02.60 meter.
“Schrikafstand”01.00 meter.
De bogen, alsmede andere versieringen dienen minimaal 01.00 meter uit de verharding van de weg te
worden geplaatst; op een zodanige wijze dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar kan worden
gebracht.
Indien geen openbare straatverlichting aanwezig is, en buiten de bebouwde kom, dienen de obstakels
verlicht te worden.
Daarnaast kan de wegbeheerder altijd meerdere van bovenstaande afwijkende voorwaarden stellen.

VERGUNNINGEN WEGBEHEERDER
•
•
•
•

Altijd een vergunning verplicht
Aanvragen voor 1 mei 2020
De provincie: voor de wegen buiten de bebouwde kom, v.w.b. Europaweg en de Dordseweg.
De gemeente: voor alle overige wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

VERZEKERING
•

Een ieder die zich bezighoudt met het plaatsen van een boog of andere versieringen langs de openbare
weg is verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgen. Daarom dient met
zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

ADVIES
Bovenstaande richtlijnen zijn in overleg met de wegbeheerders als advies opgesteld. Dit betekent ook dat deze
richtlijnen gehanteerd worden in hun vergunningenbeleid. Mocht u plannen hebben die afwijken van
bovenstaande richtlijnen, of andere vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de wegbeheerders. Stichting
Volksfeest Nieuw Schoonebeek fungeert niet als tussenpersoon en neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid
of regelen op zich. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek heeft gemeend om u deze richtlijnen als een vorm
van service te moeten aanbieden.

