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06.06. Spandoeken
06.07. Verwijsborden naar bedrijven
06.08. Billboards etc.
06.09. Grote reclamemasten

06.01. Tijdelijke reclames
De gemeente Duiven wil verenigingen en stichtingen de mogelijkheid bieden om
Duivense evenementen onder de aandacht te brengen door middel van het plaatsen
van tijdelijke aankondigingsborden. De plaatsing van deze reclames is welstandsvrij
op vastgestelde plaatsen.
Locaties:
•
•
•
•

Hoek Oostsingel/Vergertlaan aan de noord-oostkant in Duiven
Hoek Rijksweg/Westsingel aan de zuid-westkant in Duiven
Hoek Dorpsstraat/Heiliglandsestrsaat, oostkant in Groessen
Hoek Loostraat/Husselarijstraat, zuid-westkant in Loo

06.02. Sandwichpanelen
Voor wisselende reclames om lantaarnpalen is in de gemeente één uniform systeem
beschikbaar. Op verschillende locaties in de gemeente zijn sandwichpanelen
geplaatst. De reclame in de panelen is welstandsvrij.
Locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 aan de Nieuwgraaf in Duiven
2 aan de Kastanjelaan in Duiven
2 aan de Thuvinestraat in Duiven
6 aan de Rijksweg in Duiven
4 aan de Westsingel in Duiven
6 aan de Visserlaan in Duiven
6 aan de Vergertlaan in Duiven
4 aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat en Eltensestraat in Duiven
4 aan de route Dorpstraat/Heiliglandsestraat in Groessen
2 aan de route Husselarijstraat/Loostraat in Loo

06.03. Abri’s
Abri’s zijn bushaltehokjes ten behoeve van het openbaar vervoer.
De invulling van reclames is welstandsvrij.

06.04. Plakplaatsen
De APV verbiedt om op de openbare weg aanplakbiljetten aan te brengen. Dat mag
alleen op plaatsen waar dat is toegestaan door burgemeester en wethouders. De
plakplaatsen zijn welstandsvrij.
Locaties:
•
•
•
•
•

Eilandplein te Duiven
Weth Thijssenplein te Duiven
Parkeerplaats nabij Rijksweg 51
Schuttersplein in Groessen
Kruispunt Loostraat/Hoflaan te Loo

06.05. Reclame op Rotondes
Eind 2007 heeft de gemeente Duiven een richtlijn vastgesteld ten aanzien van
reclameborden op rotondes (maximaal 2). Dit in het kader van de adoptie van
inrichting en onderhoud van openbaar groen op rotondes. Op de betreffende
rotondes mogen de “adoptienemers” hun bedrijf promoten door het inpassen van een
reclamebord in het ontwerp. De adoptienemer is verantwoordelijk voor de uitstraling.
Reclames met een ondergeschikte afmeting (max.0.5m hoog, max.1m breed) op
rotondes zijn welstandsvrij.

06.06. Spandoeken
Op een viertal locaties binnen de gemeente Duiven zijn voorzieningen aangebracht
waar spandoeken in opgehangen kunnen worden.
Gezien het tijdelijk karakter van deze spandoeken worden geen welstandscriteria
gesteld.
Locaties:
•
•
•
•

Noordzijde van de rotonde Graafsingel/Westsingel in Duiven
Hoek Vergertlaan en Oostsingel, zuid-westzijde in Duiven
Achtergaardsestraat in Groessen
Splitsing Loostraat/Husselarijstraat in Loo

06.07. Verwijsborden naar bedrijven
Ten aanzien van verwijsborden naar bedrijven en instellingen dient er een uniform
systeem te worden gebruikt, dat nader wordt bepaald door de gemeente. De
gemeente stelt verder eisen voor situering en aantallen. Deze criteria maken geen
onderdeel uit van deze welstandscriteria.

06.08. Billboards etc.
Billboards/ Vitrines Billboards/vitrines zijn buitenreclameborden met een affiche
formaat van maximaal (bxh) ± 3,3 x 2,4 m. Zij worden geplaatst als vrijstaande
reclame langs de openbare weg in de bebouwde kom.
De toepassing van reclame op deze objecten is welstandsvrij.
Locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoek Westsingel/Rijksweg, aan de achterzijde woningen Colenbranderstraat
in Duiven
Hoek Vergertlaan/Oostsingel, aan de achterzijde woningen Achterste Weide in
Duiven
Rivierweg, nabij viaduct in Duiven
Door college ntb plaats in de hoofdroute nabij voormalig TNT terrein.
Hoek Dijkgraaf/Nieuwgraaf bij nr. 46 en 48 in Duiven
Rotonde Westsingel/Graafsingel in Duiven
Bij rotonde Graafsingel/Ratio in Duiven
Nabij hoek Graafsingel/Nieuwgraaf in Duiven

06.09. Grote reclamemasten
Langs de A12 zijn twee grootschalige reclamemasten mogelijk.
Locaties
•
•

naast Geograaf 7
nabij Impact 87

