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Plaatsingsvoorwaarden gebruik openbare ruimte
Gemeente Dordrecht
Afzetlint
Bij afzetting of markering mag geen afzetlint gebruikt worden. Dit kan namelijk gevaar opleveren voor
voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Bescherming
De ondergrond van de locatie zoals bestrating en groenstroken moet u tegen beschadiging beschermen met
bijvoorbeeld rijplaten. Ook bomen in e directe omgeving van de locatie moeten afgeschermd worden. Advies
hierover kunt u opvragen bij de opzichter Openbare ruimte.

Binnengeleideroutes
Blindengeleideroutes zijn herkenbaar aan de witte ribbeltegels en moeten vrij blijven.

Container
Het hebben van een container is toegestaan tussen 07.00 en 19.00 uur. Als u een vuilcontainer ’s nachts wil
laten staan, dan moet de container afgesloten worden. Een dekzeil als afsluiting is niet voldoende.

Feestdagen
Tussen Kerst en Oud en Nieuw moeten lossen voorwerpen en materialen verwijderd worden. De vergunning
gebruik van Openbare ruimte wordt altijd alleen afgegeven tot en met 20 december. Vanaf 2 januari is
plaatsing weer toegestaan.

Per jaar
Vergunningen worden voor maximaal 1 kalenderjaar afgegeven. U kunt daarna een verlenging aanvragen.

Putten, afsluiters en brandkranen
U mag geen voorwerpen plaatsen op putten, afsluiters en brandkranen

Steiger


Een steiger mag niet geheel of gedeeltelijk op de rijweg staan.



Een steiger moet altijd aan een gevel vastgemaakt worden.



Op het trottoir mogen geen uitzetsteunen gebruikt worden als deze de doorgang blokkeren.



Het trottoir moet altijd een ruimte zonder obstakels hebben van 1 meter breed.



Als het niet mogelijk is deze ruimte van 1 meter breed vrij te houden, dan moeten voetgangers met
een tekstbord naar de overkant van de weg worden verwezen. (tot een maximale wegbreedte van 7
meter).

Verkeersveiligheid
Voorwerpen of materieel op straat moeten worden aangegeven met reflecterende markering of
markeringsbakens, allebei in rood/wit.

Voertuigen
Voertuigen mogen niet worden geplaatst op de gegunde bouwplaatsinrichting. U moet gebruik maken van de
reguliere parkeerplaatsen (of in overleg met de opzichter openbare ruimte).

