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Geachte Leden, 

De winkelende burger heeft in onze Gemeente sinds geruime t i jd te kampen met een enorme 
overlast als gevolg van uitgestalde winkelartikelen in de publieke ruimte. 
Met name in het hart van Nijverdal en Hellendoorn ondervinden gebruikers van rollator, rolstoel 
en scootmobiel, ouders met kinder-wandelwagens grote hinder van middenstanders die meer dan 
de toegestane ruimte innemen. Daarbij komt dat blindegeleidestroken hierdoor soms ook 
geblokkeerd worden. 
Tegen deze misstanden is binnen de WbhO-raad sinds 2009 actie ondernomen. Gevolg hiervan was 
dat door het college van B en W nieuwe uitstalregels zijn opgesteld, die in het voorjaar 2011 in 
een verordening zijn vastgelegd. 
Deze nieuwe regelgeving is een aanzienlijke verbetering vergeleken met de vorige situatie. 
Desondanks zijn de resultaten zeer teleurstellend te noemen. De reden hiervan is dat handhaving 
van de uitstalnorm minimaal is. Bovendien zijn de boetes bij overtreding relatief gering. 
Ter vergelijking: een verkeersovertreding als onnodig claxonneren kost de weggebruiker C 350, 
en parkeren op een invalidenplaats wordt beboet met C 340. 
Deze voorbeelden steken schril af tegen de som van s lech ts t 50 die de winkelier kwijt is bij het 
onjuist stallen van zijn waren, waarmee de doorgang van het winkelend publiek niet zelden ernstig 
wordt belemmerd, in het bijzonder die van ouderen en mensen met een beperking. 
Voorts dient opgemerkt te worden dat in het afgelopen jaar op parkeerovertredingen in het 
centrum van Nijverdal meerdere malen per dag is gecontroleerd. Daaruit mag worden 
geconcludeerd dat de menskracht om de uitstalcontroles uit te voeren wel degelijk aanwezig is. 

Daar jarenlang intensief overleg met het Gemeentebestuur zonder succes is gebleven, richten 
wij ons met dit pleidooi tot u College van B en E en de Gemeenteraad. 
Wij willen er op wijzen dat overtreding van de uitstalregels een ordeprobleem is. Het in ernstige 
mate hinderen van de mobiliteit van de burger in de publieke ruimte is in alle gevallen onwettig. 
Of het nu de openbare weg betreft, of een winkelerf. De winkelier behoort hier geen 
voorkeursbehandeling te genieten. 
De vrije beroepsuitoefening van de een mag niet leiden tot een ernstige vrijheidsbeperking van 
de ander. 
Hier ligt duidelijke een taak voor de lokale overheid als handhaver van de openbare orde. Een 
taak kan niet worden doorgeschoven naar de individuele burger. Deze kwestie is te complex en 
omvangrijk om te worden opgelost door middel van onderling overleg tussen de betrokken 
winkeliers en belangengroepen. 
De individuele burger mist het gezag om de wetsovertredende middenstander tot de orde te 
roepen. 



Met nadruk willen wij er op wijzen dat het grootste deel van de winkeliers zich uitstekend 
gedraagt. Wij willen de aandacht dan ook richten op een hardnekkige minderheid, die de 
uitstalregels aan hun laars lappen en ongevoelig zijn voor iedere vermaning of terechtwijzingen. 
Regelmatig strenge controles en een ambtelijke dwangsom bij recidieven kunnen wellicht het 
beoogde ef fect hebben. 
Tot slot kunnen we vast stellen dat met de uitstalverordening van 2011 door de Raad een flinke 
stap in de goede richting is gezet. Nu de implementatie nog. 
Want zonder handhaving verwordt iedere rechtsregel tot een loos gebaar. 

Uw antwoord afwachtend. 
Met vriendelijke groet. 
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Ank Heemskerk 
Secretaris Gehandicapten Platform Nijverdal. 


