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Handboek Reclame Ligne,Sittard

15.11.2016 Complexstandaard, overeenkomstig par. 2.4.1.6 Reclamebeleid 2015 van de Gemeente Sittard-Geleen
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Begrippenkader
3
Billboards: Grote reclamevlakken die los zijn opgesteld langs de openbare weg.
Bouwen: Plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten.
Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. Mobiele reclame van enige
omvang met een permanent karakter moet ook worden gezien als een bouwwerk
ingevolge de Woningwet.
Complexstandaard : Een binnen het begrippenkader van ‘de trendsetter’ specifiek voor
een bepaald gebouwcomplex ontwikkelde leidraad op het gebied van handelsreclame.
Enkelzijdige lichtbakken: Metalen bak met aan de voorzijde een kunststof paneel met
reclameopschriften die vanuit de bak wordt aangelicht.
Erfgrens / perceelsgrens: De kadastrale grens tussen twee percelen.
Foliereclame : Kleeffolies met opschrift die aan de buiten of binnenzijde van winkelruiten of op ‘bestaande’ achterconstructies zoals luifels zijn aangebracht;
Gebiedsstandaard : Een binnen het begrippenkader van ‘de trendsetter’ specifiek voor
een bepaald gebied ontwikkelde leidraad op het gebied van handelsreclame.
Geïntegreerde reclame: reclame die is opgenomen ‘in’ een bouwkundige constructie
en daar onderdeel van uitmaakt bijvoorbeeld een winkelpui waarbij een van de glasplaten is vervangen door een paneel met opschrift
Gevelbreedte: Breedte van een gevel van één perceel gemeten van erf grens tot
erfgrens.
Gevelreclame: Reclame-uiting aangebracht op of aan een bouwwerk, bestaande uit
borden, losse belettering, lichtbakken, doeken en andere uitingen zowel loodrecht,
evenwijdig of schuin aan de
gevel.
Geschilderde reclames : gevelreclame in de vorm van muurschilderingen
Lichtmastreclame: Verlichte of onverlichte reclamebakken bevestigd aan een lichtmast.
Lichtreclames: Verlichte reclamebakken, verlichte losse letters, beeldschermen en
lichtkranten.
Losse letters: Onderdelen van een tekst bestaande uit van elkaar gescheiden letterelementen die zonder hulpconstructie direct tegen een gevel of een element dat
onderdeel is van de gevelarchitectuur zijn bevestigd.
Mobiele reclameobjecten: Tijdelijk of permanent langs de openbare weg geplaatste
voertuigen c.q objecten, voorzien van reclameborden, zoals bedoeld in het vigerende
Uitstallingenbeleid
Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk
beoogd wordt een commercieel belang te dienen.
Reclame op (terras)schermen en parasols: Bij horecagelegenheden en winkels op
(terras)schermen en – afscheidingen, geplaatste reclames.
Reclamebak: doosvormig element bestaande uit een metalen omranding waarin enkelof dubbelzijdig panelen zijn opgenomen met reclameteksten.
Reclamebeleid: het vigerend Reclamebeleid van de Gemeente Sittard-Geleen.
Reclamebord: Evenwijdig aan of dwars op de gevel geplaatste bord met opschriften.

Reclamedoeken: Doeken met opschrift die tijdelijk of blijvend aan de gevel of op een
steigerwerk zijn bevestigd.
Reclamemasten: Hoge vrijstaande masten met rondom (vaak meerzijdige) reclamevlakken.
Reclamezuil: Vrijstaand reclameobject met rondom vaak meerzijdige reclamevlakken.
Trendsetter : Een goed voorbeeld van een op basis van de reclamecriteria tot stand
gekomen en door de ARK goedgekeurde reclameoplossing.
Vlaggen en banieren: (kunst)stof-achtige materialen die loodrecht op of evenwijdig
met of zonder hulpconstructie aan de gevel zijn opgehangen. Banieren zijn vlaggen
waarvan de hoogte groter is dan de breedte.
Vlaggenmasten: Masten voorzien van stof-achtige materialen veelal met meerdere
gegroepeerd bij een bedrijf.
Volant: In de regel een smalle strook van het luifeldoek aan de voor- en/of zijkant van
een uitvalscherm en/of parasol.
Winkelcentrum: een winkelcentrum is een gebouw of een reeks gebouwen ten behoeve van de uitbating van detailhandel, dat/die zowel voor wat betreft vorm, massa,
functie en gebruiksintensiteit een eenheid vormt en daarmee ook duidelijk afwijkt
van de omgeving. Een winkelcentrum heeft doorgaans een eigen parkeerterrein dat
minstens met een rijbaan is gescheiden van een ander functioneel gebied. Gelet op de
aard en verschijningsvorm van een grootschalige supermarkt, valt ook deze onder het
begrip winkelcentrum.
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Inleiding
5

Complexstandaard Ligne
Dit document is een Complexstandaard, zoals bedoeld in paragraaf 2.4.1.6 van het Reclamebeleid 2015 van de Gemeente SittardGeleen. Dit document is alleen van toepassing op commerciële reclame die wordt aangebracht aan, op of bij de gebouwen in het
gebied Ligne. Ondernemers in het plangebied Ligne, die behoefte hebben aan het voeren van reclame, kunnen aan de hand van
dit document zelf bepalen of hun aanvraag past in het Reclamebeleid. Als een reclamevoorstel afwijkt van dit document kan beroep
worden gedaan op de uitzonderingsregels in het reclamebeleid. Dan zal de ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) hier een rol
in spelen.
De reclame-uitingen zoals hierin beschreven zijn integraal onderdeel van de architectuur van de gebouwen. De architecten van de
gebouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de spelregels. Zowel locatie, afmeting als middel worden
door de architecten onderschreven. Er is een keuze gemaakt om per gebouwdeel een samenspel van variabelen uit te voeren, met de
intentie om een divers en stedelijk gevarieerd beeld te creëren.
Per gebouwonderdeel (bouwdeel A,B,C,D,E,F,N) worden de mogelijkheden (limitatief) getoond.
Let op: het kan zijn dat de eigenaar/verhuurder van het complex beperkingen oplegt ten opzichte van dit gemeentelijk beleid (waaronder bijvoorbeeld, maar niet limitatief, het niet toestaan van terrasschotten en het plaaten van luifels conform de randvoorwaarden
zoals aangegeven op pagina 20 van dit Handboek Reclame Ligne, Sittard)

Bouwdelen
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Bouwdeel A, B, C, D, E, F, N
Hieronder zijn de bouwdelen weergegeven. Voor ieder bouwdeel gelden andere criteria.

N

A
C
E

B
D
F

Bouwdeel N, reclame tegen de gevel: losse letters
7
beschrijving

regels

Losse (verlichte) letters, eventueel gecombineerd met een logo, evenwijdig aan de
gevel geplaatst. Indien verlicht, dient de kabel niet zichtbaar weggewerkt te worden
(bijvoorbeeld een RVS-koker).

Aantal:
Positie:

schema

voorbeeld

Uitsteekmaat:
Afmeting:

maximaal in 1 vlak boven iedere pui.
gecentreerd op de linker- en/of rechterregel van de RVS-’T’ boven
de puien (rondom minimaal 184 mm vrij houden).
de letter moeten binnen de bovenliggende gevel blijven (110 mm)
maximaal 416 mm corpshoogte, horizontaal en verticaal gecen
treerd op het RVS boven het kozijn. (naamtekst en logo dienen
binnen het reclamevlak te passen.

Bouwdeel N, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
8
beschrijving

regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien.

Aantal:
Positie:
Afmeting:
ontwerp:

schema

voorbeeld

maximaal 1 haakse reclame boven iedere pui. Niet op de hoeken
per winkel gecentreerd op de RVS-’T’ boven de puien. Bovenzijde
184 mm loshouden van bovenliggende gevel. Onderzijde op 3.100
mm+P
800mm haaks op de gevel gemeten, 600 mm hoog en 150 mm
dik.
vorm en uitvoering naar eigen inzicht gebruiker

Bouwdeel A, reclame tegen de gevel: losse letters
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beschrijving

regels

Losse (verlichte) letters, eventueel een logo, evenwijdig aan de gevel geplaatst. Op de
beton latei geplaatst (zie hieronder 2a).

Per winkel op de betonnen balk maximaal 3 en 2 vakken van max. 3.000mm breed en
450 mm corpshoogte op respectievelijk de noordwestgevel (Rijksweg Noord) en zuidoostgevel (winkelstraat) en maximaal 3 vakken van max. 3.800mm breed en 450mm
hoog op de noordoostgevel (Zichtas).

schema

voorbeeld














schema van zuidoostgevel
































 




































noordwest

















































noordoost
zuidoost

Bouwdeel A, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
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beschrijving

regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien. (zie
hieronder 1)

ontwerp:
afmetingen:
gemonteerd:

schema

voorbeeld

vorm en uitvoering naar eigen inzicht van gebruiker
maximaal 80 cm breed en 50 cm hoog.
op 2.650mm+P (hartmaat), gemonteerd op de voorgeschreven
bevestigingspunten (iedere tweede kolom, met uitzondering van
de hoekkolom). (zowel noodoost, zuidoost en noordwest gevel)













































 




































noordwest

















































noordoost
zuidoost

Bouwdeel B, reclame tegen de gevel: losse letters
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beschrijving

regels

Losse (verlichte) letters, eventueel een logo, evenwijdig aan de gevel geplaatst. Op
het metselwerk geplaatst, bij de dubbelhoge ruimte vóór het glas. (zie schema)

Per ingetekende unit op het metselwerk boven de puien: max. 1 vak van maximaal
2.100mm breed en 500mm corpshoogte.
Voor de unit op de hoek van het plein en de winkelstraat maximaal 2 vakken vóór het
glas boven de deurzone van maximaal 2.100 mm breed en 800mm corpshoogte.
De voor het glas geplaatste letters dienen te worden gemonteerd op een stalen UNP
80 profiel, gepoedercoat in een kleur die de kleur van de puien zo dicht mogelijk
benaderd.













schema



voorbeeld
































 




















































































Bouwdeel B, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
12
beschrijving

regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien.

ontwerp:
afmetingen:
gemonteerd:

vorm en uivoering naar eigen inzicht van gebruiker
maximaal 80 cm breed en 50 cm hoog.
op 2.650mm+P (hartmaat), gemonteerd op de voorgeschreven
bevestigingspunten.











schema

voorbeeld
































 




















































































Bouwdeel C, reclame tegen de gevel: losse letters
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beschrijving
Losse (verlichte) letters, eventueel een logo, evenwijdig aan de gevel geplaatst. Voor
het glas geplaatst (schema 2c), of op het metselwerk.










Aan de zijde van de Rijksweg Noord, ten behoeve van de specifieke ontsluiting is er
plek voor reclame binnen het vlak van de gevel (tussen de penanten); zie ook niet
commerciele handelsreclame, pagina 20.





regels







Per winkel op
het metselwerk boven de puien, maximaal 1 vak van maximaal 2.100

mm breed en
500 mm corpshoogte (Tevens Rijkswegzijde 2.100 mm x 800 mm corps

hoogte)
Op de in het schema aangegeven locaties voor het glas boven de deurzone: vakken

van maximaal
2.100 breed en 1.000 mm corpshoogte.
De voor het
glas geplaatste letters dienen te worden gemonteerd op een stalen UNP


80 profiel, gepoedercoat
in een kleur die de kleur van de puien zo dicht mogelijk bena
derd.




schema



voorbeeld









 




















































































Bouwdeel C, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
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beschrijving



regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien.










ontwerp: 
afmetingen:
gemonteerd:


vorm en uitvoering naar eigen inzicht van gebruiker
maximaal 800mm breed en 500mm hoog (zie hieronder stippellijn).
op 2.650mm+P(hartmaat), gemonteerd op de voorgeschreven
bevestigingspunten.



















voorbeeld 


schema










 





















































































Bouwdeel D, reclame tegen de gevel: losse letters
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beschrijving

regels

Losse (verlichte) letters, eventueel een logo, evenwijdig aan de gevel geplaatst. Op de
pui geplaatst (zie schema 2c)

























Voor de gevel
aan de noordwestzijde: op de aangegeven locaties vlakken voor het
glas van maximaal
2.000mm bij 700 mm corpshoogte.



Voor de gevel
aan de zuidwestzijde: op de aangegeven locaties vlakken voor het glas,


boven de deurzone
van maximaal 1.600mm breed en 700mm corpshoogte.
De voor het
glas geplaatste letters dienen te worden gemonteerd op en stalen UNP
80 profiel, gepoedercoat
 in een kleur die de kleur van de puien zo dicht mogelijk


benaderd. 








schema








voorbeeld































































noordwest
zuidwest

Bouwdeel D, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
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beschrijving

regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien.













ontwerp:

afmetingen:





vorm en uitvoering naar eigen inzicht van gebruiker
maximaal 800mm breed en 500mm hoog (hoogte inclusief oph
angbeugel).



gemonteerd:
op 2.650mm+P(hartmaat), gemonteerd op de voorgeschreven


bevestigingspunten.



 






schema













voorbeeld








































































Bouwdeel E, reclame tegen de gevel: losse letters
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beschrijving

regels

Losse (verlichte) letters, eventueel een logo, evenwijdig aan de gevel geplaatst. Op
het metselwerk geplaatst (zie schema).




















 


Per winkel 
op het metselwerk direct boven de puien van maximaal 3.500mm breed en

550 mm corpshoogte.

Boven de erkers
op begane grond 2 vakken (tekst en/of logo) van maximaal 3.000mm

breed en 700 mm corpshoogte, óf een logo met een maximaal oppervlakte van 2,0m2
(vrije vorm).











schema



voorbeeld


















































Bouwdeel E, reclame tegen de gevel: dubbelzijdige haakse reclame
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beschrijving

regels

Dubbelzijdige haakse reclame, eventueel verlicht. Loze leidingen zijn voorzien.




















 


ontwerp:
vorm en uitvoering naar eigen inzicht van gebruiker

afmetingen:
maximaal 80 cm breed en 50 cm hoog (zie hieronder stippellijn).
gemonteerd:
op 2.650mm+P (hartmaat), gemonteerd op de voorgeschreven


bevestigingspunten





schema









voorbeeld















































Bouwdeel A, B, C, D, E, verticale banieren
19
regels

Op een aantal strategische plaatsen zijn banieren buiten de gevellijn toegestaan. Deze
duiden de grotere units in het project aan.
De banieren bevinden zich telkens op de eerste verdieping met uitzondering van
bouw-deel C aan de winkelstraat (daar ook op de tweede verdieping).

De banieren worden geplaatst op de aangewezen
plaatsen (zie schema). ze worden gecentreerd op
de betonnen kolommen en zijn ca. 3.000mm hoog
en 500mm breed.
De beugels dienen in het gehele project uniform te
worden uitgevoerd.

schema

voorbeeld





beschrijving





































 





























































Bouwdeel A, B, C, D, E, zonwering
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beschrijving

regels

Als zonwering kunnen aan de buitenzijde uitvalschermen worden aangebracht in 1
kleur per bouwdeel en in uniform materiaal (acryl) voor alle commerciële puien, zoals
hieronder aangegeven.
Voor de bediening wordt een aluminium glijarmsysteem voorgeschreven. Deze dient in
de kleur van de achterliggende pui geanodiseerd te worden.

Afmeting:
Aantal:
Kleur:
Voorwaarden:

schema

Zonwering mag maximaal 1.000m buiten de gevel uitkragen.
Volant 20cm hoog
Enkel toe te passen voor winkels die niet breder of smaller zijn dan
1 stramien.
De kleur is per bouwdeel bepaald: bouwdeel A&D: Schellekens
8779 (zand gemeleerd), bouwdeel B&C Schellekens 7559 (licht
brons), bouwdeel E Schellekens 8203 (grijs).
Tekst in corpshoogte 120 mm, tot maximaal 350mm van de zijkant
en. Alleen bedrijfsnaam en eventueel pay-off. Reclame alleen op
de volant

voorbeeld
(voorbeeld is indicatief, schema aan linkerzijde is leidend)

Bouwdeel A,C,E, reclame ten behoeve van kantoren op verdieping
21
beschrijving

regels

Er is per kantoorgevel van de bouwdelen A en E een reclameuiting mogelijk. Deze
bestaat uit een doorgaande ‘band’ vanwaarin belettering, logo’s of andre reclameuitingen mogen worden gemaakt door het ter plaatse weglaten van de folie.
de folie bestaat uit egale, transparante, gezandstraalde raamfolie, welke aan de binnenzijde wordt geplakt.

ontwerp:
afmetingen:
gemonteerd:
voorwaarden:

schema





band 






















































vorm en uitvoering naar eigen ontwerp van gebruiker, per pui
slechts 1 uiting.
band van 240mm hoog, welke zich bevindt aan de onderzijde van
het bovenlicht van de kantoorpui.
bevindt zich aan de onderzijde van het bovenlicht van de kantoor
pui.
indien deze reclameuiting wordt toegepast, dan dient de band met
raamfolie over de gehele breedte van het betreffende bouwdeel
uitgevoerd te worden. het slechts toepassen van de band op één
of enkele ramen is NIET toegestaan.

Bouwdeel N, naamsaanduiding en entreemarkering, niet zijnde handelsreclame (niet-commerciële ruimten)
22

beschrijving

regels

De niet-commerciele gebruikers (te weten Zuyd Hogeschool, Filmhuis, Museum,
Parkeergarage, Fietsenstalling) hebben ook behoefte aan zichtbaarheid. Derhalve is
voorzien in specifieke plekken op de gevels waar deze gebruikers hun identiteit kunnen tonen.
Deze signing is sec voor het publieke programma en betreft expliciet géén handelsreclame.

Zuyd Hogeschool, Filmhuis, Museum: Samen in een strook onder de grote
luifel. verlichte doosletters van maximaal 600mm corpshoogte en
ter breedte van maximaal 60% van de luifel. (naamsvermelding en
logo)
Parkeergarage:
- voetgangersentree, boven de luifel, verlichte doosletters, maxi
maal 400mm corpshoogte, mogen overhoeks worden geplaatst
- boven de inrit, maximaal 400mm corpshoogte en maximaal 60%
van de gevelbreedte.
Fietsenstalling:
verlichte doosletters boven de inrit, maximaal 400mm corpshoogte

voorbeeld

gevel hoofdentree
gevel museum en inrit parkeergarage

parkeergarage (voetgangersentree)

fietsentree

Bouwdeel A, B, C, naamsaanduiding en entreemarkering (niet-zijnde handelsreclame), onderdeel van het ontwerp
23
beschrijving

regels

De niet-commerciele gebruikers (te weten Daelzicht en Bibliotheek) hebben ook behoefte aan
zichtbaarheid. Derhalve is voorzien in specifieke plekken op de gevels waar deze gebruikers
hun identiteit kunnen tonen.
De geruiker op eerste verdieping met een entree aan de Rijksweg Noord (bouwdeel C) kan
middels verlichte doosletters een commerciele naamsaanduiding realiseren tussen de penanten, doch binnen de gevel.
Deze signing maakt integraal onderdeel uit van de architectuur

Bibliotheek (rood op schema):

letters BIBLIOTHEEK op de luifel en op het
dak van bouwdeel C.
letters DAELZICHT op de luifel,

Daelzicht (groen op schema):

schema

B I B L I O T H E E K

B

I

B

L

I

O

T

H

KANT OREN KANT OREN

D A E L Z I C H T

E

E

K
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