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Beleidsregels voor het plaatsen van steigers. 
 
Melding: 

1. Het voornemen tot het plaatsen van een steiger op de openbare weg dient  
vooraf (minimaal 2 weken) telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan de 
gemeente Beek te worden gemeld. Op deze melding dient duidelijk aan-
gegeven te worden welke locatie men voor ogen heeft en welke periode 
gewenst is; 

2. Een medewerker van de gemeente Beek controleert, eventueel samen met 
de melder, de locatie van de steiger(s) voor- en achteraf en koppelt dit te-
rug aan de melder; 

3. Steigers mogen maximaal 6 weken geplaatst worden, per 6 weken dient er 
een nieuwe melding te worden gemaakt. 

4. Aanwijzingen van medewerker(s) van de gemeente Beek, gegeven in het 

belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, dienen stipt en 

direct te worden opgevolgd; 
 
 

Plaatsing: 
1. Een steiger mag nooit de rijbaan op een dusdanige wijze blokkeren dat 

verkeer en/of alarmdiensten elkaar niet ongehinderd kunnen passeren. 
2. De steiger moet zodanig worden beveiligd dat geen materialen, gereed-

schappen, puin e.d. op de weg kunnen vallen; 
3. Beneden een hoogte van 3 meter boven de begane grond mogen geen uit-

stekende delen of scherpe punten naar de weg aanwezig zijn; 
4. De steiger mag een normaal gebruik van het trottoir, ook voor personen 

met een invalidenwagen, niet hinderen (voor zover van toepassing). Als dit 
niet mogelijk is dan dient op een daartoe geschikte locatie te worden aan-
gegeven dat voetgangers dienen over te steken. Indien dit niet op een ver-
antwoorde wijze mogelijk is een onderdoorgang voor voetgangers verplicht 
met een minimale hoogte van 2,30 meter en een minimale breedte van 
0,85 meter;  

5. Tussen zonsondergang en zonsopgang moet de steiger voortdurend door 
twee of meer constant helder brandende lantaarns aangeduid worden. 
Daarnaast dient in beide rijrichtingen permanent op ca. 30 meter afstand 
een waarschuwingsbord “werk in uitvoering” (bord J16 van het RVV) te 
worden geplaatst; 

6. Aan beide uiteinden dienen over de breedte van de steiger  rood-witte 
schrikhekken (bord BM 14 van het RVV) te worden geplaatst; Voor de ove-
rige voorschriften is de CROW Richtlijn “Markering onverlichte obstakels” 
van toepassing. 

7. Het gebruik van het zgn. afzetlint is niet toegestaan; 
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Schade: 
1. De melder is aansprakelijk voor alle schade die eventueel uit de plaatsing 

van de steiger mocht voortvloeien; Een vooropname(bij melding) en een 
eindopname (nadat container weer is afgevoerd) van de verharding(en) 
voorkomt ongewenste discussie. 

2. Het verankeren van steigers in de openbare grond, aan bomen, straatmeu-
bilair en andere delen van de openbare ruimte is niet toegestaan; 

3. De melder vrijwaart de gemeente voor elke vorm van aansprakelijkheid als 
gevolg van de plaatsing en aanwezigheid van de steiger; Eventuele be-
schadigingen aan gemeente-eigendommen worden zonder voorafgaande 
aanzegging voor rekening van de aanvrager hersteld; 

4. De gebruikte openbare ruimte dient weer schoon, heel en veilig opgeleverd 
te worden 

 
 


