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Kader
Gebruik van gemeentelijke eigendommen.
Algemene Plaatselijke Verordening Woudenberg 2017 
Wegenverkeerswet

Argumenten
In de gesprekken met de DES is naar voren gekomen dat het doel van de feestelijke 
aankleding van het centrum is om bezoekers te trekken en het gezellig te maken tijdens het 
toeristisch seizoen. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om al vanaf de ingang naar het 
centrum banners aan de hoge lantarenpalen te maken om bezoekers naar het centrum te 
leiden. De leverancier heeft aangegeven dat de lantarenpalen stevig genoeg zijn om de 
armaturen te dragen maar dat er geen overcapaciteit is om ook banners te dragen. Ook niet 
de banners die de DES had uitgezocht die door een veersysteem meegeven bij harde wind. Dat 
is jammer waardoor helaas deze optie helaas is afgevallen. Voor het plaatsen van extra palen 
om ze aan te bevestigen geeft de DES aan geen geld te hebben.

De DES wil de banners graag in het toeristisch seizoen ophangen van april tot half oktober. Er 
wordt gedacht aan banners van zeildoek die aan twee zijden zijn bedruk en dus vanaf beide 
zijden zichtbaar. Dat doek wordt aan onder en bovenzijde over metalen dragers geschoven en 
vervolgens met tyraps vastgemaakt. Dat voorkomt klapperen en been en weer waaien zoals bij 
losse vlaggen aan een stok het geval is. Bovendien verhoogt het de veiligheid doordat ze op 
twee plaatsen bevestigd zijn. De banners zouden dan aan de kant van de weg worden 
gemonteerd, boven het voetpad. Op die manier zijn ze van zoveel mogelijk kanten zichtbaar 
en geen belemmering voor het verkeer. Voordeel van deze optie is bovendien dat de banners 
niet boven de leibomen uitkomen zodat voor omwonenden de zichtlijnen behouden blijven 
(volgens afspraak).

Nadeel is dat het groeien van de bomen (in de breedte) tot gevolg kan hebben dat een deel 
van de banner tijdelijk minder zichtbaar is, de DES is daarop gewezen, zij zien dat niet als een 
probleem. Bovendien moeten de leibomen in juni en november gesnoeid worden. Dit betekent 
dat bij plaatsing gedurende het toeristenseizoen ze ieder jaar een keer moeten worden 
verwijderd. Dat betekent dat de constructie demontabel moet zijn. Bij het systeem waar de 
DES eerst naar keek (dat mee veert) is dat het geval, de staafjes waar de baners aan hangen 
kunnen er af. De DES moet nog navragen of dat bij dit systeem ook het geval is. De stalen 

Beoogd resultaat (wat)
Tijdige besluitvorming over aankleding van het centrum in juni 2020.

Inleiding
De raad heeft na de eerdere afwijzing door het college van het verzoek van 
winkeliersvereniging DES (verder DES), om langdurig vlaggen aan de leiboomconstructies te 
hangen, opdracht gegeven vanaf nul met elkaar in gesprek te gaan over de feestelijke 
aankleding van het centrum van Woudenberg.

Ook is gekeken naar verschillende opties voor in de winkelstraten in het centrum. Er is ook 
hier gekeken naar de mogelijkheid van plaatsing van banners aan de lantaren aan noordzijde 
van de winkelstraten. Daar hangen echter de bloembaskets al. Eronder plaatsen zou te laag 
worden. De lantarens hebben maar een hoogte van 3,50m de bloembaskets hangen onder de 
armaturen, de banners daar nog onder geeft een hoog risico op vandalisme omdat ze dan te 
laag hangen. Om en om bloembaskets en banners heeft niet de voorkeur van de DES. Zij 
vinden dat onrustig worden. De sfeerverhogende bloembaskets wil de DES ook graag 
behouden in het centrum. Uiteindelijk heeft plaatsing van banners aan de leiboomconstructies 
de voorkeur van de DES. Dit geeft een strakke lijn in het aankleding.

Centrale vraag
Kan het college zich vinden in de richting die nu onderzocht wordt, zodat hier verdere 
uitwerking aan kan worden gegeven?
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Dit jaar zou de DES graag in juni (na het snoeien) een aantal banners ophangen als test om te 
kijken hoe het gaat. De tokening in de bijiage geeft 13 plekken aan in de dorpsstraat en de 
Voorstraat. De plaatsing van de banners zal op de binnenpalen van de constructie moeten 
plaatsvinden, niet op de hoeken. Dit omdat er eerder klachten zijn geweest van mensen die 
menen dat de palen te dicht op inritten staan, wat overigens niet het geval is. Maar met 
banners eraan komt het visueel nog meer naar je toe. Dus dat willen we voorkomen.

De DES is nog bezig met een plan voor feestverlichting. Zij zien de eerste periode met de 
banners ook als een test (ivm vernieling) of feestverlichting mogelijk is. Daarvoor zullen ze 
niet willen wachten tot na de evaluatie omdat die verlichting besteld moet worden, maar een 
eerste indruk is er dan natuurlijk al wel (hoewel de horeca momenteel natuurlijk gesloten is). 
Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt waarbij de verlichting op de lantarenpalen 
geplaatst zou worden, niet in de leibomen. Hiervoor voIgt t.z.t. een afzonderlijk advies.

Omdat de leiboomconstructie eigendom van de gemeente is en wij daarmee aansprakelijk zijn, 
zijn met de DES monding afspraken gemaakt over aansprakelijkheid. Daarnaast is gesproken 
over het inzetten van de gemeentelijke nooddienst mochten er problemen zijn aan of als 
gevolg van de constructie van de banner. De DES wil dit nog voorleggen aan hun verzekering. 
In de bijiage vindt u de voorwaarden die zijn opgesteld in overleg met onze juridisch 
adviseurs. Deze zouden dan moeten worden opgenomen in de APV-vergunning.

Beoogd resultaat (hoe)
Sfeerverhoging en aantrekkingskracht van het centrum.

De leiboom constructie is 4 meter hoog. Bij gebruik van banners van 100 cm lang (en 50 cm 
breedte) komen ze dan op een hoogte van 2,90 m te hangen. Dat is voldoende hoog om te 
voldoen aan de wegenverkeerswet omdat de banner boven voetgangersgebied hangen (eis is 
dan 2.20m). De verwachting is dat het ook hoog genoeg is om vandalisme te voorkomen maar 
dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Er is altijd een risico dat mensen in de bomen gaan 
klimmen.

Duurzaamheid en inclusie
De banners worden opgehangen aan een duurzaam systeem dat jaren mee gaat. Doordat de 
banners in de wintermaanden worden verwijderd zullen ze langer meegaan.

palen van de leiboomconstructie zijn stevig genoeg om een niet verende constructie aan te 
monteren. Voordeel van het verwijderen aan het einde van het seizoen is dat de banners dan 
gecontroleerd kunnen worden en dus niet jaar en dag blijven hangen en mogelijk gaan 
scheuren.

Gedurende deze testperiode willen we kijken hoe het verloopt. Veroorzaken de banners 
overlast is er (veel)schade of moet onze nooddienst veel in actie komen? Dergelijke vragen 
moeten worden beantwoord om te kijken of dit een (meer)jaarlijkse activiteit kan worden. Met 
de nooddienst worden dan aan de voorkant goede afspraken gemaakt. Na afloop van de 
periode zullen we samen met de DES het geheel evalueren.

Aanpak/uitvoering
Als de DES akkoord heeft van hun verzekering en uw college akkoord gaat met dit voorstel kan 
worden overgegaan tot het aanvragen en opmaken van de vergunning die aan u zal worden 
voorgelegd.

Financiele consequenties
n.v.t.

Maatschappelijke participatie
n.v.t.



Bijlage(n)
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Daarnaast zullen met de buitendienst afspraken worden gemaakt over het tijdig snoeien in juni 
en met de nooddienst over de wijze van handelen volgens de afspraken die zijn gemaakt. 
Bovendien vragen we de nooddienst bij te houden hoeveel en welke inzet plaatsvindt als 
gevolg van het plaatsen van de bannerconstructies aan de leibomen.
Na afloop van de vergunde periode, april tot half oktober, zal een gezamenlijke evaluatie 
plaatsvinden.

Conclusie
Wij adviseren u akkoord te gaan met de voorgestelde denkrichting:
- Voor een proefperiode van juni 2020 tot half oktober 2020
- max. 13 banners van 100 x 50 cm aan een demontabele constructie aan de 
leiboomconstructie zodat er gesnoeid kan worden, volgens tokening;
-onder voorwaarden m.b.t. aansprakelijkheid en gebruik van de nooddienst zoals in de bijiage 
is aangegeven;

Communicatie
n.v.t.


