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Oranjefestival 2020 Den Ham 

Reglement straatversiering 
 
Onderstaande regels hebben betrekking op de openbare weg en niet op eigen particulier terrein: 

Algemeen 

1. De wegbreedte (rijbaan) dient altijd helemaal vrij te blijven  

2. De verkeersveiligheid dient correct in acht te worden genomen 

3. De versieringen dienen goed en stevig te worden bevestigd 

4. Het aanbrengen van de straatversiering gebeurt geheel op eigen risico 

5. De gemeente Twenterand & Oranje Hart Den Ham zijn op geen enkele wijze aansprakelijk 

6. Er mogen geen obstakels e.d. geplaatst worden op de bluswatervoorzieningen (brandkranen) en 

afsluiters 

7. Als u van plan bent om in de grond te graven of te boren dan moet u voor de juiste ligging van 

kabels en leidingen KLIC bellen (0800) 0080   

8. Er mogen geen kabels en/of touwen in de groensingel worden bevestigd 

9. Openbaar groen mag niet worden aangetast 

10. Er mogen geen objecten op de rijbaan worden geplaatst (inclusief fietspad en trottoir) 

11. In uitzonderlijke situaties buiten kantooruren, waarbij dringend de medewerking van de afdeling 

Leefomgeving van de gemeente Twenterand nodig is, kunt u de storingsdienst van de afdeling 

Leefomgeving bellen op nummer (0546) 840 850 

12. Degene die de straatversiering gaan plaatsen zijn verplicht maatregelen te nemen om te 

voorkomen dat de gemeente Twenterand & Oranje Hart Den Ham dan wel derden, ten gevolge 

van het plaatsen van de straatversiering, schade lijden. 

13. De van politie, de brandweer en/of andere daartoe bevoegde ambtenaren te geven 

aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 
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Vlaggetjes en feestverlichting 

1. In verband met de verkeersveiligheid moeten de vlaggetjes / feestverlichting zodanig worden 

bevestigd dat deze bij harde wind/storm niet losraken. 

2. De kabels voor de feestverlichting worden bevestigd op een degelijke manier met 

weersbestendige beugels aan de muren. 

3. De vlaggetjes / feestverlichting mag niet aan of in bomen worden gespijkerd. 

4. De vlaggetjes / feestverlichting mag niet op gemeentelijke eigendommen (behalve lichtmasten) 

worden geplaatst (trottoir e.d.). 

5. Verwijdert u straattegels voor het plaatsen van de vlaggetjes? Sla deze dan op en breng deze 

direct na het verwijderen van de vlaggetjes weer op de originele plaats. 

6. Als u de vlaggetjes / feestverlichting boven een weg wilt ophangen, dan zorgt u ervoor dat de 

onderkant van de verlichting op minimaal 4,5 meter hoogte hangt en de kabels op minimaal 5 

meter hoogte. 

7. De vlaggetjes / feestverlichting mogen het uitzicht niet belemmeren van het verkeer. 

8. U draagt zorg voor zodanige inwendige elektrische verdeelinrichting van de feestverlichting dat 

deze voldoet aan de eisen conform NEN 1010 en NEN 3140. Dit betekent dat u verantwoordelijk 

bent voor het (laten) uitvoeren van de betreffende controles. Op verzoek van de gemeente 

Twenterand dient u de resultaten van de betreffende controles ter inzage te geven. De 

betreffende bescheiden dienen altijd ter plaatse aanwezig te zijn.  

9. U draagt zorg voor alle juiste aansluit bekabeling en houdt deze bekabeling met stekkers en 

contrastekkers in ordelijke staat in eigen beheer. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor 

het (laten) uitvoeren van de betreffende controles. Op verzoek van de gemeente Twenterand 

dient u de resultaten van de betreffende controles ter inzage te geven. De betreffende 

bescheiden dienen altijd ter plaatse aanwezig te zijn.  

10. U draagt zorg voor een zodanige omgang met de bekabeling, stekkers en contrastekkers dat 

steeds een veilige werking is gewaarborgd. (zoals loopbescherming, overtollige lengte, 

beschadiging risico, trekontlasting en vochtwering).   

11. U moet toestemming hebben van de eigenaren van de panden c.q. percelen waaraan c.q. de 

vlaggetjes worden bevestigd, voor zover het geen gemeentelijke eigendommen betreft. 

12. Onmiddellijk na het verstrijken van de activiteiten, moeten de vlaggetjes / feestverlichting 

worden verwijderd.  

 Bogen 

1. De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten moet 5 meter zijn 

2. De bogen moeten goed verankerd zijn in de grond. 

3. De bogen moeten voorzien zijn van constructieberekeningen en/of de benodigde certificaten. 

 


