Zichtbaar

Algemene voorwaarden, beperkingen en aanwijzingen
bij het plaatsen van afzetcontainers op de openbare weg.
Markering obstakels volgens Crow-publicatie 130:
Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels
(Crow, Postbus 37, 6710 Ede, e-mail: crow@crow.nl, website : www.crow.nl)

De methode waarbij het obstakel zelf wordt gemarkeerd, is vooral geschikt voor vastomlijnde objecten zoals
containers en cabines. Voor het markeren gelden de volgende eisen:
1. de obstakels worden voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk (zie
figuur 4);
2. de markeringsstrepen worden aangebracht aan de uiterste buitenzijden van het obstakel. De afstand
tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop het obstakel zich bevindt, bedraagt
maximaal 1,550 m.;
3. de markering wordt in beginsel verticaal aangebracht; alleen als dat praktisch niet uitvoerbaar is, kan de
markering na overleg met de wegbeheerder horizontaal worden aangebracht;
4. de markering bestaat uit retro reflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse II
(volgens NEN 3381) [18]) in de kleuren rood en wit;
5. de markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen
(rood en wit) aangebracht. Aan de kopeinden (evenals op de zijvlakken) van het obstakel worden de
markeringsstrepen zodanig aangebracht dat de rode vlakken:
- in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder gericht zijn;
- in de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn.
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1.

De container mag op een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats (rijweg, parkeerplaats, fiets- of
voetpad, berm of plantsoen etc.) worden of zijn geplaatst, wanneer hiervan tijdig schriftelijke melding wordt
gedaan van de plaatsing. Bij twijfel over de juiste/geschikte locatie kan dit besproken worden met de
wijkbeheerder. De wijkbeheerder is te bereiken via KCC telefoon 14038.
Schriftelijke melding vindt plaats door middel van het invullen van het formulier “Melding tijdelijk plaatsen
voorwerp op de weg” (verkrijgbaar via de website www.zwolle.nl).

2.

De container moet:
a.
in goede staat van onderhoud verkeren;
b.
voorzien zijn van naam en telefoonnummer van de eigenaar, verhuurder of vergunninghouder;
b.
voorzien zijn van markeringen volgens de eisen van CROW-publicatie 130 (laatste uitgave);
c.
afgedekt zijn aan de bovenzijde met minimaal een dekzeil
buiten werktijd
en bij onderbreken van stortwerkzaamheden die een uur of langer duren.

3.

De container mag
a.
geen huishoudelijke afval, gevaarlijk afval, licht-ontvlambare stoffen of kadavers bevatten;
b.
niet voor onbevoegden verrijdbaar zijn (zo nodig moet de container voorzien zijn van middelen die het
verrijden onmogelijk maken;
c.
niet geplaatst zijn of worden
tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 06.00 uur;
op zon- en feestdagen.
Afwijking hierop is alleen mogelijk wanneer hiervan vooraf schriftelijke melding met motivatie is gemaakt.

4.

Vergunninghouder
a.
moet beschadigingen aan het wegdek, ontstaan door het plaatsen, geplaatst hebben of verwijderen
van een container direct doorgeven aan de wijkbeheerder (zie onder 1.);
b.
moet aanwijzingen van de daartoe bevoegde controle- en/of opsporingsambtenaren in het belang van
de milieuhygiëne en/of vrije doorgang of veiligheid van het verkeer, stipt en onmiddellijk opvolgen;
c.
moet zorgen dat de omgeving van de container opgeruimd is en vrij is van afvalstoffen;
d.
is er verantwoordelijk voor dat gebruik wordt gemaakt van een stortkoker bij stortwerkzaamheden
(puin en dergelijke) van een hoger gelegen verdieping. De container moet hierbij door dekzeilen en/of
schotten zijn afgeschermd zodat niemand meer overlast wordt aangedaan dan onvermijdelijk is;
e.
wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan werken of eigendommen van de gemeente die het
gevolg zijn van het gebruik van de vergunning;
f.
aanvaardt door gebruik te maken van de vergunning de daaraan gestelde voorschriften,
aanwijzingen, beperkingen en richtlijnen;
g.
vrijwaart de gemeente Zwolle voor alle schadevorderingen van derden die voortvloeien uit het
plaatsen, geplaatst hebben of verwijderen van de container.

5.

Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven en vergunninghouder niet bereikbaar is, weigert of
niet in staat is onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen volgens punt 4.b, worden de maatregelen
genomen de nodig geacht worden. De kosten van deze maatregelen worden verhaald op de eigenaar van
de container respectievelijk melder.

6.

Melder is bij het gebruik (laten) maken de melding verplicht te beschikken over alle andere vergunningen
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten waarbij de afzetcontainer gebruikt wordt.

7.

Voor het plaatsen of geplaatst hebben van een afzetconainer op openbare gemeentegrond wordt
precariobelasting en/of gederfde parkeerinkomsten in rekening gebracht.
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