Het tijdelijk plaatsen van bouwcontainers en andere voorwerpen op gemeentegrond
Voor het plaatsen van voorwerpen (bijvoorbeeld steigers, hekwerken, kranen of
bouwcontainers) op gemeentegrond heeft u toestemming nodig. Het uitgangspunt is dat u
bouwcontainers en andere voorwerpen op uw eigen perceel moet plaatsen. Indien dat echt niet
mogelijk is kunt u toestemming vragen om gemeentegrond te gebruiken. Wij zullen dan samen
met u bekijken waar u het voorwerp mag plaatsen. Het uitgangspunt hierbij is dat voorwerpen
geen gevaar mogen opleveren.
Algemene voorschriften uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor tijdelijke containers:
1. Containers mogen maximaal 6 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 meter hoog zijn;
2. Containers mogen alleen worden geplaatst voor het gebouw of perceel waar ze gebruikt
worden;
3. Containers mogen alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst;
4. Voordat de container wordt geplaatst, moeten zodanige voorzieningen worden getroffen,
dat geen beschadigingen aan de ondergrond waarop de container komt te staan kunnen
optreden. Indien er toch schade ontstaat aan gemeente-eigendom dan zal deze verhaald
worden op de gebruiker van de container;
5. Op de container staat de naam van het containerbedrijf vermeld;
6. Containers mogen niet langer dan 4 weken worden geplaatst;
7. Containers worden zo geplaatst dat het verkeer geen hinder ondervindt:
a. Bij plaatsing op de stoep blijft er een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter over
voor voetgangers;
b. De afstand tot ondergrondse afvalcontainers bedraagt minimaal 1,50 meter;
c. Indien een container in een parkeervak wordt geplaatst mag hij niet uitsteken op de
rijbaan;
d. De afstand van een container tot de rijbaan moet bij gebiedsontsluitingswegen
minimaal 0,6 meter bedragen.
8. Containers mogen niet worden geplaatst binnen 1.50 meter afstand van brandkranen,
straatpotten, controleputten en nooduitgangen;
9. De gebruiker van de container dekt in de avond en de weekenden open containers dusdanig
af dat het uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;
10. Aanwijzingen gegeven door politie, brandweer, boa’s of gemeentelijke toezichthouders
worden stipt en direct opgevolgd.
11. Een container moet zijn voorzien van duidelijke, reflecterende, markeringen, zodat de
container ook in het donker goed zichtbaar is. U, als gebruiker van de container, bent hier
verantwoordelijk voor. De markering moet voldoen aan de volgende eisen:
a. Er zitten minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de
uiterste buitenzijden van de container;
b. De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de grond waarop de
container zich bevindt, bedraagt maximaal 1.55 meter;
c. De markering bestaat uit retro reflecterend materiaal van high intensity grade klasse
II (volgens NEN 3381)in de kleuren rood en wit;
d. De markering bestaat uit een vlak van 141mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn
diagonale streken in rood en wit aangebracht;
e. De rode vlakken moeten in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar
linksonder zijn gericht en aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder zijn
gericht.

Figuur 1. Goed aangebrachte reflecterende markeringen volgens de “Richtlijn voor het markeren van
onverlichte obstakels” van de CROW-publicatie 130.

Ook voor andere voorwerpen, zoals steigermateriaal, traplift, stenen, zand of een big bag, die
in de openbare ruimte geplaatst worden, geldt dat deze gemarkeerd moeten zijn. Als het niet
mogelijk is om het obstakel zelf (voldoende) te markeren, kan aan weerszijden van het
obstakel een geleide baken worden geplaatst.

Figuur 2. Een geleide baken.

