
 

 

Afspraken en procedure bewegwijzering Terschelling *) 
 
*) Exclusief de bewegwijzering naar en op het bedrijventerrein. Hier zijn afzonderlijke afspraken over vastgelegd. 

 
 
De afgelopen jaren is met steun van diverse partijen een kwaliteitsslag gemaakt in de 
bewegwijzering op Terschelling. 
 
Het betreft drie categorieën: 
 
1. De bewegwijzering via de groene borden op de palen die verwijst naar: 

 Culturele/dagrecreatieve objecten/terreinen. 
 Parkeergelegenheid voor fietsen. 
 Sportaccommodaties en –terreinen. 
 Dorpskernen/winkelgebieden. 
 Objecten met betrekking tot onderwijs en vorming. 
 Maatschappelijke instellingen. 
 Zorginstellingen. 

 
2. De bewegwijzering via de bruine borden op de palen die verwijst naar: 

 Dagrecreatieve voorzieningen. 
 
3.  De bewegwijzering in de groene panelen langs de doorgaande wegen die verwijst naar: 

 Niet direct aan de Hoofdweg gelegen campings, zomerhuizencomplexen en 
hotelaccommodaties. 

 
 
Verdeling verantwoordelijkheden bestaande bewegwijzering 
Vanuit het project bewegwijzering is voor alle drie de categorieën de ontwikkeling, de 
opmaak, de eerste aanschaf en de plaatsing van de borden, palen en frames bekostigd. 
 
Voor categorie 1 borden is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
eventuele vervanging van de borden en palen. 
 
Voor de categorie 2 en 3 borden is de betreffende ondernemer verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de eventuele vervanging van de borden. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de vervanging en het onderhoud van de frames en de palen. 
 
Verdeling verantwoordelijkheden nieuwe bewegwijzering 
Het zal in de praktijk gaan voorkomen dat er vervanging van en/of aanschaf van nieuwe 
borden wenselijk is.   
Bedrijven vallend onder categorie 2 en 3 kunnen wensen hiertoe indienen bij de gemeente 
(contactpersonen: Evert van Leunen en Edwin Zijlstra). De gemeente toetst de aanvraag aan 
de richtlijnen voor de bewegwijzering. De gemeente verzamelt de aanvragen die voldoen 
aan de richtlijnen. 
 
Vervolgprocedure 
Uit prijstechnische overwegingen bestelt de gemeente 1x per jaar begin februari de borden 
en/af palen en frames bij de HR-groep Leek. Daarom moeten de wensen voor 1 februari bij 
de gemeente bekend zijn. De HR-groep Leek produceert de borden conform de 
Terschellinger huisstijl. De gemeente plaatst de borden en eventuele nieuwe palen en/of 
frames en neemt de kosten hiervan voor haar rekening. 
 
De aanschafkosten van de borden, palen en frames worden door de HR-groep bij de 
betreffende ondernemer(s) in rekening gebracht. 
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Kostenindicatie (prijspeil 2016) 
 

 Prijs (excl. BTW) 

Aanschaf en opmaak aangepast/nieuw bord categorie 2 € 125,- 

Aanschaf en opmaak aangepast/nieuw bord categorie 3 € 150,- 

Aanschaf paal categorie 2 € 150,- 

Aanschaf frame categorie 3 € 450,- 

 


