
 
 
Aanwijsbesluit uitzondering vergunningplicht voorwerpen 
Portage in Zaltbommel 
 
 
BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; 
 
Overwegende dat: 
 

- bij winkeliers van winkelcentrum de Portage aan het Fiep Westendorpplein/Prins Bernhardweg 
te Zaltbommel de wens leeft om in de openbare ruimte reclameborden, uitstallingen en 
winkelwagentjes te plaatsen; 

- het voor het winkelend publiek beschikbare ruimte ter plaatse ruim voldoende is; 
- wij ernaar streven om de administratieve lasten voor gemeente en ondernemers tot een 

minimum te reduceren; 
-  

Gelet op artikel 2:10, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2012 
b e s l u i t e n: 
 

I. te bepalen dat de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, niet geldt voor 
reclameobjecten, uitstallingen en winkelwagens tot maximaal 1.50 meter uit de voorgevel en 
deze een maximale hoogte hebben van 2.00 meter. 
 

II. ten aanzien van deze onder I genoemde voorwerpen de volgende nadere regels te stellen: 
1. het besluit zoals hiervoor onder I genoemd geldt voor het gebied zoals weergegeven op de 

bij dit besluit behorende bijlage; 
2. het besluit zoals hiervoor onder I genoemd geldt voor voorwerpen die betrekking hebben 

op de in de betreffende winkel verkrijgbare producten of winkelwagens; 
3. het besluit zoals hiervoor onder I genoemd geldt uitsluitend gedurende de openingstijd van 

de betreffende winkel. 
 
 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel 
in de vergadering van 11 februari 2014. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL 
 
de secretaris, 
drs. L.H. Derksen  
 
de burgemeester, 
A. van den Bosch 
 
 
 
 



Bijlage behorende bij aanwijsbesluit ex artikel 2:10, lid 3, van de Algemene plaatselijke 

verordening Zaltbommel 2013 

 

 

Stroken voor vergunningvrij plaatsen van reclameobjecten, uitstallingen en winkelwagens betreffen de 

in rood omkaderde stroken op de tekening. 
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