Uitstallingen in het centrum van Emmeloord
Maart 2020
Beste ondernemer,
In juli 2019 bent u geinformeerd over uitstallingsregels die in het winkelgebied gelden.
Wij hebben gemerkt dat niet alle winkeliers de regels goed toepassen. De belangrijkste
bevindingen zijn dat beachflags nog steeds geplaatst worden, er meer wordt uitgestald
dan toegestaan en de uitstallingen niet op de juiste manier worden neergezet. We geven
u daarom in deze memo nogmaals aan wat de regels zijn. We gaan ervan uit dat u ze
goed toepast.

Wat zijn de uitkomsten van de proefperiode?

In de periode van april 2018 tot en met april 2019 zijn als proef de huidige
uitstallingsregels verruimd. De verruiming gold voor het gebied Lange Nering west,
Kettingplein en Beursstraat. Bij de start van de proefperiode, in de laatste week van
maart 2018, organiseerden we een enquête waarbij we het winkelend publiek vroegen
naar hun beleving van de aantrekkelijkheid en uitstraling van het winkelgebied. Deze
enquête hebben we herhaald aan het eind van de proefperiode. Ook is met een
vertegenwoordiging van de ondernemers via de CME gesproken over de resultaten.
Uit de
•
•
•
•

resultaten komt naar voren dat:
Betrokkenen vinden dat uitstallingen behouden moeten worden;
Zij graag 2 uitstallingen wensen en 2 uniforme bloempotten;
Zij de beachflags graag zien verdwijnen;
Zij zien dat een aantal ondernemers zich beter houdt aan de regels.

Om deze reden is besloten om de regels rondom uitstallingen in deze straten te
verruimen.

Regels voor uitstallingen in het centrum van Emmeloord

Lange Nering West, Kettingplein en Beursstraat: gebied 1
Wilt u een uitstalling voor uw winkel in een van deze straten van Emmeloord Centrum
gebruiken? Dan gelden hiervoor regels. U leest ze hier in vogelvlucht.
•
•
•
•
•

Maximaal twee uitstallingen en 2 uniforme bloempotten per winkel zijn
toegestaan.
De uitstallingen worden geplaatst binnen 80 centimeter van de winkelpui.
De uitstalling beslaat maximaal de breedte van de gevel van het bedrijf van
waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
De maximale hoogte van een uitstalling is 1.80 meter. Een beachflag is niet
toegestaan.
Er moet rekening worden met eventuele belemmeringen voor winkelend publiek of
hulpdiensten.

1

Lange Nering Oost, Kettingstraat, Korte Achterzijde en Noordzijde: gebied 2
Wilt u een uitstalling voor uw winkel in een van deze straten van Emmeloord Centrum
gebruiken? Dan gelden hiervoor regels. Deze zijn ongewijzigd. U leest ze hier:
•
•
•
•

De uitstallingen worden geplaatst binnen 80 centimeter van de winkelpui.
De uitstalling beslaat maximaal de breedte van de gevel van het bedrijf van
waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
De maximale hoogte van een uitstalling is 1.80 meter. Een beachflag is niet
toegestaan.
Er moet rekening worden met eventuele belemmeringen voor winkelend publiek
of hulpdiensten.

De gebieden op kaart

In onderstaande kaart ziet u wat de gebieden zijn.

De regels worden geëvalueerd

De nieuwe regels worden na 1 jaar geëvalueerd.

Heeft u vragen over de regels voor uitstallingen?

Bel of mail dan met Fennita Hilberink of Norman van der Ende van de gemeente
Noordoostpolder: Tel. (06) 13 32 41 62 en/of (0527) 63 34 78
Email f.hilberink@noordoostpolder.nl en/of n.vanderende@noordoostpolder.nl

Dit blad is gemaakt om snel te zien wat er in de formele juridische teksten staat. Dat is handig
natuurlijk en meestal zal het ook wel voldoende zijn. Maar het heeft geen officiële waarde. Wilt
u de formele teksten lezen? Kijk dan op overheid.nl. Zoek op ‘Beleid&regelgeving, lokaal’. Kies
een postcode uit Noordoostpolder en vul het woord
‘ uitstallingen’ in.
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