
Een uitstalling voor uw winkel of bedrijf. Wat mag wel? Wat mag niet? 
De regels per 1 januari 2016.

 

UITSTALLINGENBELEID IN 
LELYSTAD



Waarom regels voor uitstallingen
In Lelystad moet het prettig zijn om in de stadscentra te 

zijn. In een levendig stadscentrum horen uitstallingen 

van verkoopwaren en aanprijzingen op stoepborden. 

Tegelijk kunnen uitstallingen ervoor zorgen dat door-

gangen belemmerd worden, waardoor bezoekers bij een 

calamiteit niet snel genoeg weg kunnen komen. 

Voor slechtziende mensen of mensen in een rolstoel 

zorgen al die hordes dat het centrum voor hen niet 

begaanbaar is. En allerlei voorwerpen in de openbare 

ruimte zorgen niet voor een fraai beeld in de stad. 

Kortom: regels zijn nodig.  

Wat is een uitstalling? 
Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van een 

pand op straat wordt geplaatst. Hier wordt niet onder 

verstaan uithangborden of reclame die is vastgehecht 

aan het pand (daarvoor is een omgevingsvergunning 

noodzakelijk).

De regels
1. Uitstallingen mogen alleen zijn opgesteld tijdens

 openingstijden van de betreffende winkel. 

2. Uitstallingen worden dagelijks bij sluitingstijd van de

  winkel van het openbare gebied verwijderd. De 

 winkelstraat wordt schoon en leeg achtergelaten.

3. De uitstalling mag eveneens bestaan uit objecten 

 geen koopwaar zijnde: bijvoorbeeld een speeltoestel

 voor kleine kinderen of verfraaiing van de entree

  door bijvoorbeeld planten. 

4. Op dagen van markten en braderieën wordt de

  mogelijkheid tot het plaatsen van uitstallingen

  beperkt indien dat voor het ordelijk verloop van de

  betreffende activiteit noodzakelijk is. De toezicht- 

 houder namens de gemeente oordeelt hierover en

 geeft aanwijzingen voor het anders plaatsen of ver-

 wijderen van de uitstallingen. Deze aanwijzingen

  moeten worden opgevolgd.

5. De uitstaller dient de openbare weg te reinigen of te

  laten reinigen, indien die weg is verontreinigd als  

 gevolg van het uitstallen van de goederen.

Als ondernemer of winkelier wilt u wellicht een uitstalling voor uw bedrijf zetten om extra aan-
dacht te krijgen voor uw product of dienst. Dat is mogelijk. Wel geldt een aantal regels hiervoor. 
Waarom dat zo is en welke dat zijn, leest u in deze folder. 



De plek 
1. Een uitstalling mag alleen voor de eigen winkelpui
  worden geplaatst, direct tegen de gevel aan. Uit-
 stallingen mogen ook tussen de pilaren van de 
 galerij / arcade worden geplaatst, mits de obstakel- 
 vrije zone van de looproute onder de galerij / arcade
 ten minste 1,50 meter breed is. 
2. Winkels zonder eigen ingang op de begane grond
  mogen, mits er voldoende ruimte is, één stoepbord
  op de begane grond plaatsen onder de volgende
  aanvullende voorwaarden:
 a. Het stoepbord staat binnen de strook van 
  1 meter direct aansluitend aan de zijkant van 
  de trap. 
 b. Het stoepbord versmalt niet de vluchtroute  
  vanaf de trap of vanuit een ander pand.
 c. Het stoepbord staat niet direct voor de gevel van
   een andere winkel.
3. Uitstallingen moeten zodanig geplaatst worden dat
  er te allen tijde voldoende vluchtmogelijkheden zijn
  bij calamiteiten. De route rechtdoor vanuit de winkel
  moet hierbij in ieder geval over een ononderbroken
  breedte van 2,00 meter vrij blijven.
4. De vrije doorgang dient minimaal 3,50 meter breed
  te zijn op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd
  verkeer, respectievelijk tenminste 2 meter breed op
  voetpaden in winkelcentra (APV, art 2.10 lid 2).
 Onder de galerij / arcades moet een looppad vrij 
 blijven van minimaal 1,50 meter breed en de 
 obstakelvrije hoogte dient minimaal 2,30 meter 
 (bijv. vlaggen) te zijn. 
5. Op plaatsen waar vanwege de vrije doorgang van
  hulpvoertuigen (brandweer en dergelijke) meer vrije
  ruimte nodig is, geldt een vrije doorgang van 
 minimaal 3,50 meter bij een hoogte van 4,20 meter.
 6. Indien de vrije doorgang door de plaatsing van
  uitstallingen minder dan de voorgeschreven breedte
  is, dient de diepte van de uitstalling zodanig te 
 worden teruggebracht dat de vrije doorgang tot de
  voorgeschreven breedte gegarandeerd is. Het aan-
 passen van de diepte van de uitstalling vindt plaats
  aan beide zijden van de doorgang. 
7. Uitstallingen zijn niet toegestaan in portieken
 waarin zich  tevens toegangen tot woningen bevin-
 den. Ook zijn uitstallingen niet toegestaan bij 
 toegangsdeuren en nooduitgangen.
8. In afwijking van het gestelde in dit artikel onder 
 lid 1, gelden voor de bijzondere situatie aan de 
 Snijdersstraat, zoals beschreven in de toelichting, 

 afwijkende plaatsingsregels overeenkomstig de bij
 de toelichting gevoegde situatieschets.

Afmetingen, uitstraling en veiligheids-
voorschriften 
1. De hoogte van de uitstalling is minimaal  0,70 
 meter. De diepte vanaf de gevel bedraagt (waar 
 mogelijk) maximaal 1,50 meter, met uitzondering 
 van de smalle arcades, waar de diepte vanuit de 
 gevel maximaal 1,00 meter bedraagt. 
2. Er mogen geen (uitstekende) bevestigingsmateria-
 len in de ondergrond worden aangebracht om de
 uitstalling op te bevestigen.
3. Uitstallingen en stoepborden moeten voldoende
 stabiel staan.
4. Losstaande stoepborden mogen niet worden opge-
 steld als de weersomstandigheden zodanig zijn dat 
 de borden kunnen om- of wegwaaien.
5. De kwaliteit en uitstraling van de uitstallingen moet
  zodanig zijn dat het beoogde aanzien van de omge-
 ving hierdoor niet wordt geschaad. Uitstallingen  
 dienen schoon en heel te zijn. Daarnaast moeten de  
 uitstallingen veilig zijn in het gebruik. De uitstallin-
 gen mogen geen scherp uitstekende delen bevatten.
6. Uitstallingen moeten op eerste aanzegging van het
 bevoegd gezag of de door het bevoegd gezag 
 ingestelde toezichthouder worden verwijderd, indien  
 dit met het oog op de openbare orde en veiligheid 
 en / of werkzaamheden aan de openbare weg 
 noodzakelijk wordt geacht.
7. Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor
  de omgeving en / of gevaar voor de voorbijgangers
 opleveren. 

Meer weten?
In het vastgestelde beleidsstuk: “Gebruik van de open-
bare ruimte; Uitstallingen Nadere regels 2016” vindt u 
het volledige overzicht van beleidsregels. De verduide-
lijkende kaarten vindt u in de bijbehorende toelichting. 
Dit beleidsstuk is tot stand gekomen in overleg met de 
Stichting Ondernemers Stadshart en door het college 
van de gemeente Lelystad vastgesteld op 8 december 
2015 en treedt 1 januari 2016 in werking. De documen-
ten vindt u op de website van de gemeente Lelystad. 
Heeft u vragen of twijfelt u of iets is toegestaan? Neemt 
u dan contact op met team Stedenbouw en Landschap 

van de gemeente Lelystad via telefoonnummer 14 0320.

 




