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MELDINGSFORMULIER SPANDOEKEN  

S.v.p. dit formulier uiterlijk 3 weken voor aanvang inleveren  

Kennisgevingformulier voor het plaatsen van spandoeken conform artikel 2:10 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019 

Gegevens van de Kennisgever  

Naam organisatie             _____________________________________________  

 

Postadres                         _________________________________________ 
  
Postcode/woonplaats       _________________________________________  
 
Naam contactpersoon      _________________________________________ 
 
Telefoon werk                   _________________________________________ 
 
Telefoon privé                   _________________________________________ 
 
 

Locatie spandoeken (maximaal 4 locaties aankruisen)  

0 Prinses Irenelaan 1- in het grasveld voor de kerk 
0 kruising Groene Zoom/Burgemeester van de Postlaan - naast het fietspad 
0 kruising Groene Zoom/Noorderinslag - naast het fietspad 
0 kruising Groene Zoom/Randweg - naast het fietspad 
0 Heiligenbergerweg - in de bocht richting Amersfoort 
0 kruising Asschatterweg/Valleikanaal - ter hoogte van het informatiebord 
0 Hessenweg 207a - boven het fietspad 
0 Hessenweg ter hoogte van de voetbalvelden nabij de Klettersteeg - boven het fietspad  

Periode plaatsen spandoeken van: __________________ t/m ____________________  

Voor welke activiteit wordt reclame gemaakt? __________________________________  

1. Spandoeken mogen alleen worden geplaatst, indien daarmee niet commerciële reclame wordt 
gemaakt voor een activiteit die in de gemeente Leusden plaatsvindt of voor ideële doeleinden. 
Dit kunnen ook activiteiten zijn die een regionaal of landelijk karakter hebben, maar met een 
lokaal effect zoals bijvoorbeeld landelijke campagnes over verkeersveiligheid, open dagen 
van scholen en collectes.  

2. De spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.  
3. Spandoeken mogen alleen worden aangebracht op de daarvoor bestemde palen op de 

bovengenoemde locaties. 
4. De plaatsingsduur bedraagt maximaal 14 dagen voorafgaand aan de activiteit tot uiterlijk 

12.00 uur de dag na afloop van de activiteit.  
5. Per activiteit mogen maximaal 4 locaties worden gebruikt.  
6. Per locatie mag maar één spandoek worden geplaatst.  
7. Wilt u dezelfde tekst tweemaal plaatsen, dan moet er tussen beide plaatsingen een vrije 

periode van tenminste tien dagen liggen.  
8. De spandoeken moeten op een hoogte van minimaal 4 meter worden bevestigd.  
9. Het spandoek dient zodanig geplaatst te worden dat geen hinder of gevaar ontstaat voor 

weggebruikers.  
10. De spandoeken moeten van deugdelijk materiaal zijn en op een deugdelijke wijze bevestigd 

worden.  
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11. Er dient regelmatig gecontroleerd te worden of het spandoek nog voldoende vast is bevestigd. 
12. Voor het plaatsen van spandoeken moet minimaal drie weken van tevoren schriftelijk melding 

worden gedaan met dit formulier.  
13. Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt”.  
14. Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van 

plaatsing.  
15. Spandoeken waarop in het kader van de verkeersveiligheid het begin van het schooljaar 

wordt aangekondigd met de tekst: “Wij gaan weer naar school”, mogen voor de duur van drie 
weken worden geplaatst op alle locaties.  

16. De plaatsing van de spandoeken waarop het begin van het schooljaar wordt aangekondigd 
met de tekst: “Wij gaan weer naar school” hebben voorrang. Punt 13 is hiervoor niet van 
toepassing.  

Ondertekening  

Handtekening ________________________________________________________  

Datum______________________________________________________________  

 


