
Locaties spandoeken, driehoek- en sandwichborden in de gemeente Wierden  

 Straat 
 

Nummer van de lichtmast Opmerking 

1.  Almelosestraat 5  
2.  Almelosestraat 6  
3.  Akeleistraat 20  
4.  Aadorpsweg 11  
5.  Almelosestraat 84  
6.  Almelosestraat 87  
7.  Almelosestraat 54  

8.  Almelosestraat 55  

9.  Akkerwal 2  

10.  Akkerwal  3 Spandoeken en aankondiging borden (voor 
carpoolstrook) 

11.  Vijverweg 34 Ook spandoek mogelijk 

12.  Vijverweg 35 Ook spandoek mogelijk 

13.  Schering 29  
14.  Schering 28  
15.  Woestendijk 7  
16.  Woestendijk 12  
17.  Vriezenveenseweg 21  
18.  Vriezenveenseweg 18  



19.  Spoorstraat 13  
    
 Straat Nummer van de lichtmast Opmerking 

 
20.  Hexelseweg 16  
21.  Hexelseweg 19  
22.  Hexelseweg 26  
23.  Industrieweg 1b  
24.  Industrieweg 1d  
25.  Nijverdalsestraat 53  
26.  Rijssensestraat PO 50289 Ook spandoek mogelijk 

27.  Rijssensestraat PO 52289 Ook spandoek mogelijk 

28.  Wierdenseweg 12  
29.  Ypeloweg 6  
30.  Ypeloweg 9  
31.  Bornerbroekseweg  Ter hoogte van info bord 

32.  Bornerbroekseweg  Ter hoogte van info bord 

33.  Bornerbroekseweg  Ter hoogte van sportpark. Ook spandoek 
mogelijk 

34.  Rijssenseweg 36  
35.  Rijssenseweg 22 Ook spandoek mogelijk 

36.  Goorseweg 5  



37.  Goorseweg 15  
38.  Hoek Sliepersdijk / 

Bekkenhaarsweg 
 Ook spandoek mogelijk 

39.  Hoek Hexelseweg / 
Bruine Hoopsweg 

 Ook spandoek mogelijk 

40.  Hoek Hexelseweg / 
Sliepersdijk 

In groenstrook naast Sliepersdijk 1. 
Niet aan lichtmast 

Ook spandoek mogelijk 

41.  Hoek Hexelseweg / 
Bekkenhaarsweg 

In groenstrook naast stroomkast en 
aan lichtmast. 

Ook spandoek mogelijk 

42.  Hoek Piksenweg /  
Oude Zwolseweg 

Bij stroomhuisje.  Ook spandoek mogelijk 

43.  Hoek van Kregtenweg / 
Klokkendijk 

 Ook spandoek mogelijk 

 

 

 

 

 

 



Algemeen Artikel 2:10 APV en Reclamebeleid “Van lichtreclame tot spandoeken…. In de gemeente     

  

-    een driehoek- of sandwichbord geplaatst mag geplaatst worden met de volgende sticker op de lichtmast.  

     Zie voorbeeld:      

-    het plaatsen van de driehoek- of sandwichborden, aankondiging bord of spandoek moet veilig gebeuren; 

- de driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken mogen drie weken voor de activiteit / 

collecte / evenement worden geplaatst; 

- er mogen geen aankondiging borden of spandoeken boven de rijbaan geplaatst worden; 

- er mogen geen driehoek- of sandwichborden op het trottoir geplaatst worden; 

 

- de plaatsen waar de driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken mogen worden 

geplaatst, zijn in de lijst aangegeven;  



- het is verboden de driehoek- of sandwichborden,  aankondiging borden of spandoeken nagelvast te verbinden 

aan bomen en struiken of op een andere wijze aan te brengen waarbij schade aan de groenvoorziening wordt 

toegebracht; 

- als u de driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken niet op de juiste plaats plaatst, 

worden de driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken verwijderd.  

- De kosten van het verwijderen worden in rekening gebracht; 

- dinsdag na de activiteit, collecte of evenement moeten de driehoek- of sandwichborden, aankondiging 

borden, en spandoeken verwijderd zijn; 

- als u de driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken niet tijdig verwijderd, worden de 

driehoek- of sandwichborden, aankondiging borden of spandoeken verwijderd. 

-   De kosten van het verwijderen worden in rekening gebracht. 

 

 


