
Uitstallingen
Samen werken aan
een aantrekkelijke
Binnenstad



Regels voor uitstallingen 
in de Binnenstad

Met ingang van 2015 is de vergunning voor uitstallingen 
afgeschaft. Wel zijn de regels voor het plaatsen van 
voorwerpen op straat of in winkelcentra aangescherpt.

De gemeente Dordrecht heeft samen met ondernemers 
en andere belanghebbenden nadere regels opgesteld 
voor uitstallingen. Uitgangspunt is daarbij om de 
toegankelijkheid voor bezoekers van het winkelgebied 
zo veel mogelijk te bevorderen.

Controle
Voor de binnenstad en winkelcentra in de wijken gelden 
nadere regels die in goed overleg met de betrokkenen 
tot stand zijn gekomen. De winkeliers gaan elkaars 
uitstallingen zelf controleren. Daarnaast blijft de gemeente 
verantwoordelijk voor de handhaving en zal optreden als 
dat nodig is.

Wat zijn de regels?

Vanaf 1 januari 2015 gelden bij een (winkel)uitstalling de volgende regels:
 - Uw uitstalling mag alleen tijdens openingstijden voor uw pand staan
 - U dient minimaal 1,50 meter vrij te houden voor voetgangers- en   
  langzaam verkeer
 - U houdt minimaal 3,50 meter vrij voor hulpdiensten (in een   
  winkelwandelstraat)
 - U plaatst uw uitstalling direct tegen de gevel
 - Uw uitstalling mag niet hoger zijn dan 1,75 meter
 - U houdt altijd een afstand van 60 centimeter tussen de uitstalling 
  en een blindegeleidelijn (= baan tegels met ribbels)
 - U mag alleen uitstallingen plaatsen die een directe relatie hebben   
  met uw zaak 
 - U mag niets verkopen op straat
 - U mag geen koopwaar ophangen aan de gevel of het zonnescherm

Aanvullende regels
Achterom
 - U plaatst uw uitstalling op de goot en niet (meer) tegen de gevel

Gehele binnenstad
 - U mag maximaal 25% van de gevelbreedte gebruiken voor    
  uitstallingen
 - De maximale diepte van de uitstalling is 1 meter

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

www.dordrecht.nl

Op het Achterom worden de uitstallingen 
geplaatst aan de straatkant.

De maximale strookdiepte voor de 
Binnenstad is 1 meter.


