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Uitgever
Eigenaar

Objecten en eisen

Hardheid Bronverwijzing Bijlage

Stedenbouwkundig niveau
Categorie

Onderwerp

Beleidseisen (en evt gebruikerseisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Toegankelijkheid - Richtlijnen

• De zitplek dient goed bereikbaar te zijn voor minder valide mensen, bijvoorbeeld door het toegangspaadje en de zitplek te verharden.
• Afvalbakken dienen bereikbaar te zijn voor een wagen met open laadbak ten behoeve van het legen.
• Kinderwagens en rolstoelen dienen de doorgang te kunnen passeren. Indien ook onderhoudsmaterieel de doorgang gebruikt, pas dan de breedte hierop aan.
• Langs wandelroutes dienen rustpunten geplaatst te worden in verband met minder valide mensen, ouderen en kinderen.
• Voor richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid wordt verwezen naar het Handboek voor Toegankelijkheid van Reed Business.

Hardheid
R

Bronverwijzing
Bijlage

Beleid - Beleidseisen

• Straatmeubilair dient onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn.
• Plaatsing van straatmeubilair dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
• Houd bij plaatsing rekening met verkeersveiligheid en bescherming tegen aanrijding.
• Straatmeubilair wordt alleen geplaatst of vervangen als dit functioneel is. Als deze functie verloren is gegaan, wordt het straatmeubilair verwijderd.
• Zoveel mogelijk integreren van straatmeubilair.
• Uitgangspunt is dat de objecten in de openbare ruimte functioneel zijn en dus gerelateerd worden aan het gebruik en de gebruikersdruk van die openbare
ruimte. Ook is het leveren van een bijdrage in het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte belangrijk.
• Stem type en kleur van straatmeubilair af op het beheer- of bestemmingsplan van de gemeente.
• Houd bij plaatsing rekening met veiligheid in het algemeen (bv hufterproof, in het zicht) zie politiekeurmerk.
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Duurzaamheid - Duurzaam
inkopen

De gemeente maakt gebruik van de website https://www.mvicriteria.nl/nl voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop.
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Categorie

Onderwerp

Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Afvalbakken - Beleid

Inrichtingsniveau
Hardheid

• Bij speelterreinen moet minimaal één bak geplaatst worden.
• Bij het plaatsen van één of meerdere banken, standaard één afvalbak plaatsen.
• De afvalbak dient brandbestendig te zijn.
• Er worden hondenpoepzakjes dispencers geplaatst van fabrikant Belloo en type luca.
• Afvalbakken toepassen met aan de bovenkant afgesloten vulopening.
Afvalbakken - Toegankelijkheid • Afvalbakken dienen bereikbaar te zijn voor minder valide mensen door de bovenkant op een hoogte van 1,00 m te stellen.
• Rondom straatmeubilair dient machinaal te kunnen worden geveegd en gemaaid.
• Voor richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid wordt verwezen naar het Handboek voor Toegankelijkheid van Reed Business.

R

Afvalbakken - Situering

R

Banken - Toegankelijkheid

• Bij het plaatsen moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid, zoals overzichtelijkheid van de verkeerssituatie.
• In verharding of op een plateau met een straal van minimaal 0,60 m.
• Plaats een afvalbak op de volgende plaatsen: naast bankjes, naast bushokjes, bij speelplaatsen, bij JOP's/skatebanen, bij pinautomaten, bij in- en uitgangen
overdekte winkelcentra / supermarkten.
• Zorg dat de banken goed bereikbaar zijn, ook voor minder validen.
• Zorg voor een verhard looppad naar bankjes.
• Zorg voor verharde ruimte naast bankjes voor kinderwagens en rolstoelen.
• Voor richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid wordt verwezen naar het Handboek voor Toegankelijkheid van Reed Business.
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Banken - Situering en aanleg

Fietsklemmen - Situering en
aanleg

• Banken dienen afwisselend in de zon en schaduw geplaatst te worden.
• Plaats geen banken onder beplanting in verband met algenaanslag.
• Onder de bank dient verharding (asfalt) te worden aangelegd in verband met onderhoud (voorkom onkruidgroei onder de bank), dus geen banken op het gras
plaatsen.
• Plaats banken langs wandelroutes, voor minder validen en ouderen.
• Goed in zicht.
• Fietsklemmen dienen geplaatst te worden conform richtlijnen ASVV rekening houdend met onder andere een vrije doorloop- en uitrijruimte achter de fietsen.
• Pas fietsklemmen toe conform de richtlijnen van de ASVV (CROW).
• Houd bij plaatsing van de fietsklemmen rekening met het ruimtebeslag van de in gebruik zijnde voorzieningen. Zorg voor een vrije doorloopruimte.
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Huisnummerbordjes - Situering Huisnummerbordjes moeten op de gevels worden aangebracht (volgens NEN 1773).
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Paaltjes - Beleid

• Bij uitneembare palen, type sleutel in overleg met gemeente en hulpdiensten. Er is uniformiteit in het type sloten op paaltjes in verband met de
bereikbaarheid voor hulpdiensten.
• Alleen daar waar nodig toepassen in overleg met de gemeente.

R

Onderwerp
Materialisering - Richtlijnen

Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)
• Geen materialen toepassen die ongewenste stoffen in het milieu brengen.
• Alleen hout gebruiken met FSC keurmerk toepassen. Geen tropisch hardhout toepassen, geen toepassing van zink, koper, lood en 'zacht' PVC.
• Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen en kiezen voor slijtvaste, duurzame en/of gebruikte materialen.
• Gebruikmaken van energiezuinige en milieuduurzame materialen.

Afvalbakken - Materialisering

Afvalbakken toepassen type Bammens Capitole in kleur RAL 6009.

Uitvoeringsniveau
Categorie
Alle kernen - Alle
gebieden

Hardheid
R

Bronverwijzing
Bijlage
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Fietsklemmen - Materialisering • Staalwerk moet aan DIN of NEN normen voldoen.
• Corrosiebestendig
Hekwerken - Type
Er worden diverse hekwerken toegepast waaronder spijlenhekwerken, staafmathekwerken en zoals in de bijlage is toegevoegd.Type hekwerk in overleg met
beheerder.
Hekwerken - Materialisering
• Hout bij voorkeur afwerken met lijnolie, natuurverf of acrylaatverf.
• Staal met poedercoating afwerken (kleur RAL 6009).
• Alle bevestigingen in RVS.
• Draadproducten dienen geplastificeerd te worden (niet met PVC).
• Alleen hout met FSC keurmerk toepassen.
• Hoek- en eindstijlen voorzien van schoor in trekrichting van het gaas. In woonbuurten dient de maaswijdte cq dagmaat tussen de spijlen / regels maximaal 125
mm. Te zijn bij speelvoorzieningen, anders maximaal 100 mm.
• KOMO garantiemerk verplicht, met opgaaf van leverancier.
• Gebruik van carbolineum, creosoot, wolmanzout, chroom of arseen geïmpregneerd hout niet toegestaan.
• Geen tropisch hardhout toepassen.
• Gebruik puntdraad niet toegestaan.
Paaltjes - Materialisering
In de vesting worden houten afzetpalen toegepast, daarbuiten afzetpalen van kunststof.

R

Straatnaam- en verkeersborden - Straatnaam- en verkeersborden worden aangebracht door de gemeente.
Materialisering

N
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Uitvoeringsniveau
Categorie

Onderwerp
Banken - Ontwerpeisen

Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)
• Banken dienen te zijn van het type Camino staal met rugleuning.
• In verharding of op een plateau wat zicht aan voorzijde minimaal 1,20m. Buiten de bank uitstrekt, aan de andere zijde minimaal 0,60m.
• De rug van de bank moet minimaal 3,50m. Van de voet van de achterliggende bos- of grove heesterbeplanting bevinden; bij sierheesters is deze afstand
minimaal 1,00m.
• Zithoogte 0,47m.
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