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Specifieke eisen per winkelgebied 
 

Voor de hierna volgende winkelgebieden, winkelstraten en/of winkelblokken gelden voor het plaatsen van 

uitstallingen de volgende specifieke eisen: 

a. Koningin Julianaweg 

• Uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel. Vanaf 1 meter van de gevel moet 

minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

• Ter hoogte van de luifelpalen zijn uitstallingen toegestaan, mits het uitzicht voor voetgangers die 

het fietspad willen oversteken niet wordt belemmerd.  

• Binnen 1 meter van het fietspad mogen geen uitstallingen of andere obstakels worden geplaatst. 

b. Wilhelminaplein lange zijde 

• Onder de luifel zijn uitstallingen toegestaan. 

• Vanaf de rand van de grijze bestrating, aan de zijde van de parkeerplaatsen, moet minimaal 3,00 

meter worden vrijgehouden.  

c. Wilhelminaplein korte zijde (zijde bij uitgang parkeerterrein) 

• Ter hoogte van winkels Wilhelminaplein 1 t/m 3: 

− Vanaf de luifelpalen moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

− Tussen luifelpalen en de weg mogen geen uitstallingen of andere obstakels worden geplaatst. 

• Ter hoogte van winkels Wilhelminaplein 4 t/m 8 (einde luifel): 

− Voor de gevel zijn uitstallingen toegestaan tot 1 meter voorbij de luifelpalen. 

− Vanaf de luifelpalen moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

d. Raadhuisplein 

• Onder de luifel zijn uitstallingen toegestaan. 

• Vanaf de luifelpalen moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

• Onder de naar voren staande gedeeltes (aan de ene zijde waar de fitnessruimte is gevestigd en de 

andere zijde de kapsalon en Osteopathie): uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit 

de gevel. Vanaf 1 meter van de gevel moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden.  

e. Kapelaan J.A. Heerenstraat (winkels) 

• Voor de gevel zijn uitstallingen toegestaan tot 1 meter voorbij de luifelpalen. 

• Vanaf 1 meter vanaf de luifelpalen moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

f. Hoofdstraat - noordzijde 

• Vanaf hoek Oranjestraat tot aan de Kerkstraat:  

− op de meeste plekken loopt parallel aan de gevel een in de bestrating aangebrachte grijze 

band. Tot aan die band mogen uitstallingen worden geplaatst; 

− daar waar de ruimte tussen gevel en doorgetrokken grijze band minder is dan 1,00 meter is de 

uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel; de grijze band mag daarmee 

iets worden overschreden; 

− de ruimte/strook tussen de grijze band en/of de uitstalling en de vlakken met kinderkopjes 

moet worden vrijgehouden. 

• Vanaf de HEMA tot en met Hans Anders:  

− vanaf de gevel tot aan de doorgetrokken grijze band in de bestrating mogen uitstallingen 

worden geplaatst;    

− daar waar de ruimte tussen gevel en doorgetrokken grijze band minder is dan 1,00 meter is de 

uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel; de grijze band mag daarmee 

iets worden overschreden;  

− vanaf de grijze band en/of de uitstalling moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 
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• Ter hoogte van de winkels tussen Grandcafé FF en De Ambacht:  

− uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel;  

− vanaf 1 meter van de gevel moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

g. Hoofdstraat – zuidzijde 

• Uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel.  

• Vanaf 1 meter van de gevel moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

h. Boterhoek 

• Niet overdekte gedeelte: op de meeste plekken loopt parallel aan de gevel een in de bestrating 

aangebrachte grijze band. Tot aan die band mogen uitstallingen worden geplaatst. Vanaf die grijze 

band moet 1,50 meter worden vrijgehouden. 

• Overdekte gedeelte:  

− Uitstalling direct aan de gevel toegestaan tot 1 meter uit de gevel. Vanaf 1 meter van de gevel 

moet minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden. 

− In het midden ligt een in de bestrating aangebrachte strook. Indien die strook dusdanig vol 

staat met uitstallingen dat het voor mensen lastig wordt om te kunnen passeren/uitwijken, dan 

mag aan de gevel geen uitstalling worden geplaatst. De ruimte tussen de middenstrook en de 

gevel dient dan volledig vrij te blijven. De winkelier dient aanwijzingen van BOA’s, politie en/of 

medewerkers van de gemeente om uitstallingen te verwijderen en verwijderd te houden direct 

op te volgen. Zie foto’s 1 en 2 ter verduidelijking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


