
4.4  RECLAMES       GEMEENTE HEERHUGOWAARD 

 
ALGEMEEN 
 
Het doel van reclame is om het bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken. Reclames zijn altijd 
ondergeschikt aan het gebouw en zijn in verhouding met het terrein, het gebouw en de gevel of de 
gevelparcellering.  
 
Het beleid in deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met belanghebbenden zoals de 
bedrijfskring Heerhugowaard, de stakeholders van Middenwaard, Stationsplein, Centrumwaard en de 
sportverenigingen. Per deelgebied gelden er eigen reclameregels.  
 
Deze nota regelt alleen reclames die definitief worden bevestigd op een gefixeerde plek op een pand 
of het perceel.  
 
Tijdelijke reclames 
Tijdelijke reclames zoals mobiele en verplaatsbare reclames en losse screens geplaatst op de gevel, 
het terrein of een hek of erfafscheiding worden niet geregeld door de nota ruimtelijke kwaliteit.  
Voor deze reclamevoering is een aparte vergunning of toestemming van de gemeente noodzakelijk. 
Hiervoor wordt verwezen naar het ‘objectenbeleid’ en/of het evenementenbeleid van de gemeente.  
 
Toetsing aan criteria van de nota 
De gemeente is de instantie die de reclames aan de criteria toetst van deze reclamenota. Bij 
onduidelijkheden of geschillen wordt de reclame voorgelegd aan een externe adviseur ruimtelijke 
kwaliteit. Dit is een onafhankelijke adviseur aangesloten bij de stichting ‘Mooi Noord-Holland’ 
adviseurs omgevingskwaliteit. 
 
Vergunningsvrij versus vergunningsplichtig 
Bij de criteria is onderscheid gemaakt tussen vergunningsvrij en vergunningsplichtig.  
Is de reclame klein dan heeft dat weinig invloed op de architectuur van het pand. Om die reden 
kunnen deze kleinere reclames vergunningsvrij worden aangebracht. 
Des te groter de reclame des te meer deze reclame invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebouw en de omgeving. Grotere reclames zijn wel degelijk mogelijk, als ze maar in verhouding zijn 
met de architectuur van het pand. Hiervoor dient altijd een vergunning aangevraagd te worden. 
 
Reclame onmiddellijk achter ramen of deuren 
Reclame onmiddellijk achter ramen of deuren, met uitstraling naar buiten, wordt als reclame-uiting 
aangemerkt.  
 
Reclame in de nabijheid van woningen 
Reclame mag geen lichthinder of overlast veroorzaken in nabijgelegen woningen. Per geval wordt 
bepaald wanneer de lichtsterkte moet worden verminderd en/of tussen 22:00 uur en 07:00 uur de 
verlichting van het reclameobject geheel uitgeschakeld moet zijn. 

 
Bebouwde kom 
Door de vele woningbouwprojecten in Heerhugowaard, wijzigt de bebouwde kom grens regelmatig. 
Uitgangspunt is de laatst vastgestelde versie.  

 
Wegenverordening 2015 van de Provincie Noord-Holland 
Voor commerciële reclame en andere uitingen die niet dienstbaar zijn aan het doel van de weg wordt, 
binnen de beheergrens van de weg en op een afstand van 13 meter van die grens, geen vergunning 
verleend. 
 

DEELGEBIED 2:  WOONWIJKEN



Begrippen 
• Gevelparcellering: de gevel van een gebouw kan opgedeeld zijn in kleinere, zichtbare elementen 

door bijvoorbeeld verschillend materiaal- en kleurgebruik, kozijnverdelingen, verspringingen en 
kolommen.  

• Screens: een frameconstructie met daartussen een gespannen doek met permanente reclame 
 
 
ONTOELAATBARE RECLAME IN ALLE DEELGEBIEDEN 
• Reclame die niets te maken heeft met de activiteit in of rond het pand, waaronder reclame voor 

derden (uitzondering:  sponsorreclame op sportterreinen is onder voorwaarden toegestaan). 

• Opsomming van meerdere producten en activiteiten. Dit om wildgroei van reclame te voorkomen.  

• Reclames geplaatst in de goot of op het dak. 

• Reclame die boven het boeiboord of dakrand van het gebouw uitsteekt. (uitzondering: losse 
letters onder voorwaarden toegestaan bij Centrumgebieden en Bedrijventerreinen). 

• Vlaggenmasten op daken van gebouwen. 

• Reclame die het uitzicht vanuit de aangrenzende gebouwen belemmert.  

• Lichtreclame met knipperend licht.  

• Daglichtreflecterende reclame.  

• Mechanisch bewegende reclame, lichtreclame met veranderend licht, lichtkranten en 
ledschermen met bewegende beelden of teksten. (Uitzondering: alleen onder voorwaarden 
toegestaan in besloten gebieden zolang deze geen hinder voor omliggende woningen en 
bedrijven veroorzaken en de verkeersveiligheid is gewaarborgd).  

• Screens met permanente reclame op een hek of erfafscheiding. 

• Screens met tijdelijke reclame of acties  geplaatst op de gevel, het terrein of een hek of 
erfafscheiding, tenzij er een aparte vergunning of toestemming van de gemeente verleend is. 
Hiervoor wordt verwezen naar het ‘objectenbeleid’ en/of het evenementenbeleid van de 
gemeente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deelgebied 2  Woonwijken 
inclusief de lintbebouwing binnen de bebouwde kom en de 
woonwagenterreinen 

 
Bij woonwijken gelden de volgende criteria: 

• Bij woningen in een woonwijk ontbreekt een logische relatie tussen het wonen en reclame en is 
reclame niet toegestaan; 

• Uitzonderingen zijn woningen met een praktijkruimte of hiermee vergelijkbare functies. In 
dergelijke gevallen is een bescheiden aanduiding aanvaardbaar op of aan de gevel, bij voorkeur 
bij de voordeur of bij de toegangsdeur van het bedrijf. Voor deze categorie zijn onderstaande 
criteria opgenomen; 

• Bedrijven en winkels in woonwijken die in het bestemmingsplan zijn bestemd als bijvoorbeeld 
detailhandel vallen onder de criteria van deelgebied 3 Centrumgebieden. 

 
 

Vergunningsvrij 
Als aan alle onderstaande criteria wordt voldaan kan de reclame zonder vergunning worden 
aangebracht: 

• De reclame heeft uitsluitend betrekking op de naam van het bedrijf en de dienst die wordt 
verleend of het beroep dat wordt uitgeoefend in of bij het pand. 

• Eén onverlichte reclame met een maximaal oppervlakte van 0,50 m2 met geen grotere afmeting 
in één richting dan 1,00 meter. 

• De reclame is aangebracht op een plat bord dan wel losse letters tegen de gevel of in het raam 
op de begane grond. Ramen mogen niet geheel dichtgeplakt worden. 

• Vlaggenmast: Per perceel kan vergunningsvrij één vlaggenmast worden geplaatst. Deze is 
maximaal 6 meter hoog (volgens de landelijke regeling ‘vergunningsvrij bouwen’). 

 
 
Vergunningsplichtig 
• Gevelreclame, groter dan vergunningsvrij, mits in verhouding tot de grootte van de gevel of de 

gevelparcellering.  

• Reclamezuil: Een reclamezuil bij de inrit van het terrein indien het bedrijfspand op meer dan 10 
meter vanaf de voorerfgrens is geplaatst. Hoogte maximaal 1,50 meter, breedte maximaal 1,00 
meter, dikte maximaal  0,20 meter. 

 

  


