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1. Selectie-keuze. 
 

1.1 Methodiek. 
 
Voor het bereiken van een uniforme bewegwijzering van doelen, objecten en gebieden is een helder en duidelijk 
beleid nodig, dat zodanig is opgesteld dat verzoeken m.b.t. het mogen plaatsen van verwijsborden van derden, 
bedrijven en instellingen snel hieraan getoetst kunnen worden en kan worden besloten of deze wel dan niet een 
verwijzing krijgen. 
Om dit te bereiken is een systematische aanpak noodzakelijk waarin op grond van een afvalsysteem exact wordt 
bepaald of een doel, gebied of object een verwijzing krijgt, welk type verwijzing deze krijgt en waar deze verwijzing 
precies komt. Hiertoe wordt de volgende methodiek gebruikt. 
Allereerst wordt het verzoek tot verwijzing getoetst aan 3 algemene uitgangspunten waar bewegwijzering aan dient te 
voldoen. Indien het verzoek tot verwijzing hieraan voldoet, wordt het verzoek vervolgens getoetst aan de hand van 
een vragenlijst en aanvullende criteria per te verwijzen doel, gebied of object. 
Voldoet het verzoek ook hieraan dan komt het doel, gebied of object in aanmerking voor verwijzing. 

 
1.2 Algemene uitgangspunten. 
 
De bewegwijzering dient: 
1) Doelmatig te zijn 
2) Gericht te zijn op alle weggebruikers 
3) Te passen binnen de gezamenlijke aanpak in de De Brabantse Kempen. 
 
Doelmatig: 
Eerste belangrijke uitgangspunt is dat de bewegwijzering in de gemeente Bladel dient te voldoen aan de algemene 
doelstelling van bewegwijzering zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de Rijksrichtlijnen Bewegwijzering 1993: 
`Een zo groot mogelijke zekerheid aan de weggebruiker verschaffen over het volgen van de route die hij/zij 
voorafgaande aan of tijdens zijn/haar reis, eventueel door het raadplegen van een wegenkaart heeft gekozen.` 
Daarnaast moet de bewegwijzering aansluiten bij het Bewegwijzering- en aanduidingenbeleid van de Provincie N-
Brabant. 
 
De bewegwijzering dient voornamelijk ten dienste te staan van de weggebruiker. Indien een verwijzing naar een doel, 
gebied of object geen zekerheid over de te volgen route brengt (de weggebruiker in verwarring brengt), zal een 
verwijzing dan ook niet worden aangebracht. Dit mede uit het oogpunt van soberheid van de bewegwijzering en om 
een halt toe te roepen aan de wildgroei aan verwijzingen. Soberheid is en mag echter niet een doel op zich worden. 
Voorop staat doelmatigheid van de bewegwijzering, daarna wordt bekeken hoe dit zo sober mogelijk kan gebeuren. 
 
Bestaande verwijzingen naar bedrijven en instanties worden (zo veel mogelijk) ook in de nieuwe 
objectbewegwijzering opgenomen. Immers, hiermee wordt zoveel mogelijk verwarring bij de weggebruiker 
voorkomen.  
 
Gericht op alle weggebruikers: 
Tweede uitgangspunt sluit naadloos aan op het vorige punt. De bewegwijzering dient gericht te zijn op alle 
weggebruikers. Zo wordt een zo groot mogelijke zekerheid over de te volgen route naar een bepaald doel, gebied of 
object verschaft. 
Hierbij komt nog eens dat bekend is, dat juist ook weggebruikers die wel (enigszins) in de gemeente Bladel bekend 
zijn in de huidige situatie ook vaak hun weg niet kunnen vinden naar de door hen gezochte doelen, gebieden of 
objecten in de gemeente Bladel. 
Des te meer ook een reden om dit als een belangrijk beleidsuitgangspunt te stellen, juist ook omdat een gemeente er 
voor haar eigen inwoners is en behoort  te zijn en hun belangen zoveel mogelijk dient te behartigen. 
 
Past binnen de gezamenlijke aanpak van De Brabantse Kempen: 
Ten aanzien van de uitvoering van de borden is een derde belangrijk beleidsuitgangspunt dat het te realiseren 
verwijssysteem zoveel mogelijk uniform is met het in de omliggende gemeenten/plaatsen in de regio toegepaste 
verwijssysteem. 

 
 

1.3 Werkwijze voor bepaling van gewenste bewegwijzering: 
 
1. Selectie aan de hand van vragenlijst (1.4.1.) 



2. Beoordeling op aanvullende criteria op de selectie (1.4.2). 
3. Keuze van systeem bewegwijzering (1.5) 
  
1.4 Selectiecriteria. 
 
1.4.1. Criteria voor Bewegwijzering. 
 
Bij aanvragen voor bewegwijzering geeft onderstaand selectieschema duidelijkheid of de aanvraag gehonoreerd 
wordt en welke voorzieningen in aanmerking komen voor bewegwijzering. Aanvragen kunnen op deze wijze 
evenwichtig en objectief worden beoordeeld. 

 
1. Betreft het een voorziening grotendeels gericht op bezoekers niet afkomstig uit de gemeente? 

 Ja, ga door naar 5 
 Nee, ga door naar 2 
 

2. Betreft het een voorziening van algemeen maatschappelijk nut? 
 Ja, ga door naar 3 
 Nee, ga door naar 13 
 

3. Betreft het een voorziening die in noodgevallen (ziekte of misdrijf) voor onbekenden snel te vinden moet 
zijn? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 4  
 

4. Betreft de voorziening het gemeentehuis? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 5 
 

5. Is de voorziening toegankelijk voor toeristen, recreanten en/of passanten? 
 Ja, ga door naar 6 
 Nee, ga door naar 13 
 

6. Betreft het een toeristisch infokantoor, dagrecreatieve voorziening of sportaccommodatie? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 7 
 

7. Betreft het een verblijfsrecreatieve voorziening? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 8 
 

8. Betreft het een horecaonderneming met verblijfsaccommodatie (hotel) en/of congresaccommodatie? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 9 
 

9. Ligt de voorziening in een uitgaansgebied, aan de markt of in het centrum? 
 Ja, ga door naar 13 
 Nee, ga door naar 10 
 

10. Betreft het een horeca-onderneming met restaurant-functie? 
 Ja, ga door naar 13 
 Nee, ga door naar 11 
 

11. Is de voorziening uniek/van bijzondere betekenis voor de streek? 
 Ja, ga door naar 12 
 Nee, ga door naar 13 
 

12. Doelverwijzing mogelijk indien voldaan wordt aan de aanvullende criteria van paragraaf 1.4.3. 
 

13. Doelverwijzing is niet mogelijk. 
 



1.4.2. Aanvullende criteria op selectie. 
 
 

Tabel: Criteria voor gemeentelijke bewegwijzering 
 

 Object  
Algemeen Maatschappelijk Nut 

Wel of niet 
bewegwijzerd Overweging 

1 Gemeentehuis Wel Trekt ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 

2 Politiebureau Niet Niet 24 uur bezet. 

3 Brandweer Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

4 Huisartsen Niet, tenzij Individuele huisartsen niet, huisartsenpost wel. 

5 Tandartsen, dierenartsen Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

6 Apotheek Niet Wordt hoofdzakelijk door plaatselijke bewoners bezocht. 

7 Begraafplaatsen Niet Zijn goed te vinden, trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

8 Dierenbegraafplaats  Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

9 Verzorgingshuis Niet Is een normaal woongebouw met bezoekers die de weg erheen kennen.  

10 Verpleeghuis Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.  

11 Streekverpleeghuis Wel Trekt ook verkeer vanuit de regio aan. 

12 Bibliotheek Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

13 Gemeenschapshuizen Wel Trekt bij bepaalde activiteiten ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 

14 Kinderdagverblijven Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

15 Scouting Niet Trekt nauwelijks ter plaatse onbekend verkeer aan. 



16 Onderwijsinstellingen Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

17 Winkelcentra Niet, tenzij Ligging op een bijzondere locatie, niet zijnde een markt. 

18 Tankstations en andere voorzieningen voor 
weggebruikers Niet Trekken niet veel onbekend verkeer aan en/of hoeven niet te worden 

verwezen (zijn duidelijk zichtbaar). 

 Object  
Toeristisch/ Recreatief 

Wel of niet 
bewegwijzerd Overweging 

19 VVV Wel Heeft een belangrijke hulpverlenende functie.  

20 Cafés, cafetaria’s Niet Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan. 

21 Campings / minicampings Wel, mits Trekt ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

22 Theater/ Culturele centra/ Podium 10  Wel Trekt bij bepaalde activiteiten ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 

23 Hotels Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

24 Pensions  Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

25 Appartementen Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

26 Bed & Breakfast Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

27 Jeugdherberg Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

28 Groepsaccomodaties Wel, mits Trekt bij uitstek ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

29 Restaurants, bistro’s, eetcafé’s Wel, mits Gevestigd buiten de bebouwde kom en ingeschreven bij KvK. 

30 Musea  Wel  Musea trekken relatief veel onbekend verkeer aan. 
Criterium: Openbaar en toegankelijk.  

31 Recreatie-, bungalow-, of stacaravanpark Wel, mits Trekt ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 
Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben. 

32 Sportaccommodaties (sportpark/ sporthal) Wel Alleen accommodaties worden verwezen, deze trekken ook ter plaatse 
onbekend verkeer aan.  



33 Sportverenigingen  Niet Alleen accommodaties worden verwezen. Op het sportcomplex mogen de 
verenigingen wel verwezen worden. 

34 Gymnastieklokalen Niet Trekt nauwelijks ter plaatse onbekend verkeer aan.  

35 Visvijver Wel Vanaf de ontsluitingsweg, mits openbaar en toegankelijk. 

36 Kerken Niet Zijn goed te vinden. 

37 Kapellen Ja, mits Openbaar en toegankelijk en van religieuze of historische waarde. 

38 Toeristisch Belangrijke Objecten Wel Mits openbaar en toegankelijk. Gemeente neemt besluit in overleg met VVV. 

39 Gemeentelijke trimbaan Wel 
 
Trekt ook ter plaatse onbekend verkeer aan. 
 

40 Dagrecreatieve bedrijven Wel Mits openbaar en toegankelijk. Gemeente neemt besluit in overleg met VVV. 

41 Grafheuvel Wel Gelegen op moeilijk vindbare plaatsen, mits openbaar en toegankelijk.  

42 Molen Wel, mits Mits openbaar en toegankelijk en van culturele of historische waarde.  

43 Manege Niet 
Maneges worden alleen verwezen indien deze overdekt zijn en er een paard 
gehuurd kan worden, dan wel onder begeleiding paard kan worden gereden 
door toeristen/recreanten. 

44 Feestzalen Wel, mits 

Iedere horecagelegenheid met zaalverhuur voor bruiloften en partijen van 
minimaal 100 personen komt, mits deze aan de wettelijke voorschriften 
voldoet, in aanmerking voor verwijzing. Ligging op een bijzondere locatie 
buiten de bebouwde kom, vergunning van de gemeente en ingeschreven bij 
KvK. 

45 Landgoed Wel, mits 

Om in aanmerking te komen voor verwijzing dienen landgoederen: 
1. Toegankelijk te zijn voor derden. 
2. (Enige) recreatieve waarde te hebben. 
 

 
 



 
 

1.5  Systeem bewegwijzering. 
 

1.5.1 Objectbewegwijzering 
 
Objecten, die gelegen zijn binnen de bebouwde kom, worden bewegwijzerd binnen een straal van 1500 meter 
rondom dit object met een maximum aantal op 3 locaties. 
 
Objecten, die gelegen zijn buiten de bebouwde kom, worden bewegwijzerd vanaf de dichtstbijzijnde 
gebiedsontsluitingsweg. Hiervoor geldt een maximum aantal op 5 locaties. 
 
Een uitzondering hierop vormen sportaccommodaties, die gelegen zijn op een sportcomplex, een locatie waar 2 
of meer sporten kunnen worden beoefend. Deze worden buiten dit sportcomplex niet afzonderlijk bewegwijzerd, 
maar worden bewegwijzerd onder de noemer van het sportcomplex, waarop deze gelegen zijn. Op het terrein van 
dit sportcomplex kunnen dan afzonderlijke verwijzingen naar de verschillende, op dit terrein gelegen, 
sportaccommodaties worden geplaatst. 
 
Het te kiezen type objectwegwijzer is in principe conform CROW-richtlijn 262: 
 
Objectwegwijzering binnen de bebouwde kom 
Voor de bewegwijzering van alle objecten in de bebouwde kommen van de gemeente Bladel en objecten die 
gelegen zijn in de als bebouwde kom aangewezen gebieden, wordt het klein model strokenbord toegepast. Het 
kan voorkomen, dat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van het klein model strokenbord, dan kan 
gekozen worden voor het systeem van een mast met vanen of plaatsing aan bestaande masten/ palen.  
 
Objectwegwijzers buiten de bebouwde kom 
Vanwege het bereiken van uniformiteit (hoofdbeleidsuitgangspunt), is het toepassen van hetzelfde systeem als 
buurgemeenten gewenst. Voor bewegwijzering van objecten buiten de bebouwde kom wordt dan ook gekozen 
voor het systeem, zoals dit door de CROW in de nieuwe richtlijn is vastgelegd. 
 
Hierbij wordt iedere vermelding geplaatst op langwerpige groot model strokenborden, welke vervolgens 
gestapeld geplaatst worden op flespalen of aan masten. De ondergrond is bruin en de letters zijn wit. Bovendien 
kunnen gestandaardiseerde pictogrammen worden toegepast conform CROW-model, die voor de weggebruikers 
snel herkenbaar zijn. 
 
Uitvoering van de borden 
De borden worden uitgevoerd conform de nieuwe CROW-richtlijn 262 “Richtlijn toeristische bewegwijzering”: 
- Lokale objecten worden in de blauw/wit/zwart uitgevoerd. 
- Toeristische en recreatieve objecten worden in bruin/wit uitgevoerd.  
 
De borden zijn voorzien van richtingspijlen en symbolen, die voor de weggebruiker snel herkenbaar zijn. Mede 
om mensen, die last hebben van woordblindheid, tegemoet te komen.  

 
 
 
 
  

Voorbeeld uitvoering bord. 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 Objecten, gelegen buiten de gemeente Bladel 
 
Het kan voorkomen, dat de gemeente Bladel aanvragen krijgt voor de bewegwijzering van toeristisch recreatieve 
objecten, welke niet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bladel, maar verwezen willen worden 
vanaf een weg wel gelegen op grondgebied van de gemeente Bladel. Deze aanvragen worden als volgt 
beoordeeld. 
 
De eerste vraag is, of het bedrijf, wanneer het gelegen zou zijn op grondgebied van de gemeente Bladel, volgens 
de gestelde criteria verwezen zou worden.  
 
De tweede vraag is, of het bedrijf in de gemeente van herkomst eveneens bewegwijzerd is.  
 
Als het antwoord op beide vragen ‘ja’ is, dan moet de vraag gesteld worden of de bewegwijzering vanaf de weg, 
gelegen in de gemeente Bladel, een logische wijze van bewegwijzering is. Logisch moet dan gezien worden als: 
- Vanuit een bepaalde hoofdaanrijroute moet anders een grote omweg worden gemaakt; 
- Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, ofwel dat daarmee voorkomen wordt, dat er verkeer door een kern 

geleid moet worden, ofwel dat er een verkeersgevaarlijke situatie wordt vermeden.  
 
Als laatste dient de aanvraag binnen het kader van dit beleidsplan te vallen.  
 
Voldoet de aanvraag aan bovengenoemde criteria, dan kan de aanvraag worden gehonoreerd en komt het object 
voor verwijzing in aanmerking. Voldoet de aanvraag niet aan al de bovengenoemde criteria, dan moet de 
aanvraag worden afgewezen.  

 
3 Handhaving beleid 
 
Bij de realisering van het gehele bewegwijzeringsbeleid is een goede handhaving van groot belang. Het gedogen 
van het plaatsen van eigen verwijsborden door particulieren komt de uniformiteit en de overzichtelijkheid van 
het gehele verwijsbordensysteem niet ten goede. Hieruit vloeit voor, dat indien wordt geconstateerd, dat 
eigenhandig en in strijd met het verwijsbordenbeleid wordt gehandeld, handhavend zal worden opgetreden.  


