
 
Altena, 12 november 2020  

Richtlijnen overkappingen  
Voor het gebruik van de openbare ruimte in en om winkelgebieden tijdens de feestdagen heeft de 
Gemeente Altena richtlijnen opgesteld. Dit om winkeliers te faciliteren bij het handhaven van het 
deurbeleid en tegelijkertijd hun klanten, die nog even niet naar binnen kunnen gastvrij voor de deur te 
kunnen ontvangen. In verband met corona willen we samen namelijk de drukte zoveel mogelijk spreiden 
en winkelen tijdens de feestdagen zo veilig en gastvrij faciliteren.  
De gemeente Altena is bereid om tijdelijke overkappingen toe te staan t/m 24 december. Tijdelijke 
overkappingen kunnen neergezet worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 

1. De wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid en de Veiligheidsregio Midden staat boven de 
hieronder genoemde richtlijnen. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze 
richtlijnen per direct aangepast kunnen worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over 
geïnformeerd.  

2. De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via 
vergunningen@gemeentealtena.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de 
gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk 
akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere winkels in de omgeving gevestigd zijn, moet 
er sprake zijn van een gezamenlijk plan. De omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet dus 
aangegeven zijn wat de resultaten zijn van het gesprek met de belanghebbenden (bijvoorbeeld 
de omwonenden);  

3. Overkappingen, zoals bijvoorbeeld parasols en partytenten zijn toegestaan voor zover deze 
verplaatst kunnen worden. Parasols mogen niet verankerd worden in de grond;  

4. Andere zaken mogen ook niet verankerd worden in de grond. Dit traject gaat enkel om tijdelijke 
oplossingen, als men toch iets wilt verankeren dan moet dit via het reguliere traject aanvraag 
omgevingsvergunning;  

5. Overkappingen mogen alleen geplaats worden bij de ingang of tegen de gevel van een winkel, 
tenzij het gelet op de ruimtelijke inrichting en verminderen van drukte beter is om deze op een 
andere locatie te situeren;  

6. Overkappingen moeten aan drie zijden open zijn;  

7. De zichtlijnen van cameratoezicht en bewakingscamera’s moeten vrij blijven;  

8. Stroom voor eventuele verlichting moet zelf geregeld worden;  

9. Geen extra boxen buiten i.v.m. geluidsoverlast;  

10. Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier toestemming voor zijn.  

11. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en er worden geen 
extra kosten in rekening gebracht door de gemeente Altena.  

12. De APV en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus 
ook op de tijdelijke overkapping;  

13. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in 
voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een 
doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft. Brandputten en brandkranen blijven bereikbaar;  

14. De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert niet.  

15. Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen 
schade worden aangebracht aan de bestrating.  

16. Weekmarkten, standplaatsen en evenementen (als deze mogelijke zijn) en werkzaamheden in 
het openbaar gebied hebben voorrang. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle 
partijen worden toegestaan;  



17. Er mag geen overkapping worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om 
gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.  

18. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers moeten 
doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. Fietspaden 
moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 
meter (3,5 + 1,3 m).  

19. Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord 
doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.  

20. Overkappingen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is 
afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid 
te waarborgen.  

21. Alle ingangen (ook van naastgelegen panden), doorgangen, (nood)uitgangen, gangpaden, 
trappen en vluchtwegen moeten altijd vrij worden gehouden over de volle breedte;  

22. Brandgevaar en gevaarlijke situaties moeten voorkomen worden;  

23. Het is niet toegestaan de overkappingen anders op te stellen dan op de ingediende tekening, op 
basis waarvan de tijdelijke toestemming is afgegeven;  

24. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van 
de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de opstelling wijzigen of de in gebruik 
genomen openbare grond vrij maken.  

 


