
Banieren- en vlaggenbeleid 
Maastricht 



Waarom een nieuw beleid in 2012 

• Beleid was ingestoken vanuit reclamebeleid, 
terwijl het gaat om citymarketing. 

• Aanwezigheid en toepasbaarheid beleid: 

– Meer behoefte 

– Andere behoefte, zoals tijdelijkheid, 
aanloopstraten, …  

• Cultuurstad vroeg om meer mogelijkheden. 



Waar gaat het wel en niet over  

• Het gaat niet over reclame voor product, zaak 
bedrijf, … Dat is deel van het reclamebeleid 
(evaluatie gaande). 

 

• Het gaat over toepassingen vanuit 
citymarketing (aankleden van de stad, 
gastvrijheid, welkom aan de bezoeker van een 
evenement/congres, zichtbaarheid culturele 
instelling). 

 



Uitgangspunten 

• Gebiedsgericht ruimte geven: 

– Meer waar het kan, streng waar het moet 

– Meer sturen op vormgeving in kwetsbare delen 

• Meer zichtbaarheid voor (evenementen van) 
culturele instellingen. 

• Meer ruimte financierbaarheid evenementen 

• Deregulering. 

 

 

 



Soorten gebieden 

1. Buiten de singels 
 

2. Toegangspoorten  
 

3. Binnenstad 
 

4. Culturele instellingen 

 



1. Buiten de singels 

• Wijkgebonden evenementen 

– PR in de wijk van het evenement. 

– Hangen 1 week vooraf, en tijdens het evenement. 

– Sponsoring op aparte vlaggen/banieren mag. 

– Geen kwaliteitstoets 

– Toestemming (privaatrechterlijk) bij gebruik 
gemeentelijke eigendommen (schade) 

– Veiligheidseisen (hangen boven de straat, …) 

 

 

 



2. Toegangspoorten 

• Concentratie van uitingen op/bij bruggen, NS 
station, rotondes, Limburglaan, Mosae Forum. 

• Pr voor één evenement gelijktijdig 

• Beperking maximaal 5 x per jaar opgeheven 

• Verhoging tijdsduur van 15 naar 20 dagen per 
evenement 

 

 

 



• Verplichte koppeling banieren 
toegangspoorten en vlaggen in de binnenstad 
is losgelaten.  

• Kwaliteitstoets banier (welstand) 

• Sponsoring toegestaan, d.w.z.: 

– Niet op aparte banieren/vlaggen,  

– Wel op de banier/vlag zelf. Geen rigide regel 
vooraf (bv 10%), maar sturen op het ontwerp 
(advies welstand). 

 

 

 



3. Binnenstad 

1. Vlaggen voor korte locatiegebonden evenementen 
(Open dag UM, 14 Juillet, Servaas ,…) 

 

– Maximaal 3 dagen vóór het evenement; maximaal 
5 dagen totaal inclusief op- en afbouw 

– Locatiegebonden ophangen (niet hele binnenstad) 

– Geen kwaliteitstoets 

– Geen aparte sponsorvlaggen toegestaan 

 

 



2. Vlaggen voor imagoversterkende 
evenementen 
 

• In de straten van het voetgangersgebied 

• Eén uiting gelijktijdig 

• Kwaliteitseisen (welstand) 

• Beperking maximaal 5 x per jaar opgeheven 

• Verhoging tijdsduur van 15 naar 20 dagen 
per evenement 

 

 

 



• Verplichte koppeling banieren 
toegangspoorten en vlaggen in de binnenstad  
is losgelaten.  

• Sponsoring toegestaan, d.w.z. 

– Niet op aparte banieren/vlaggen,  

– Wel op de banier/vlag zelf. Geen rigide regel 
vooraf (bv 10%), maar sturen op het ontwerp 
(advies welstand). 

 



4. Uitingen Cultuurinstellingen 

• Mogelijkheid zichtbaarheid instelling middels 
banieren/vlaggen dan wel anderszins (gevel) 

• Mogelijkheid bij evenementen gebruik te 
maken van banieren en vlaggen (gevel) 

• In beide gevallen mits ontwerp passend bij 
gebouw/locatie; toets welstand 



 

 

Vragen en opmerkingen ?  


