
 

 

Voorschriften plaatsing steiger  

De tijdelijke plaatsing van de steiger buiten het centrum moet voldoen aan de onderstaande 

voorschriften. 

a. Voorschriften wijze van plaatsen van steiger in openbare ruimte 

1. De steiger wordt geplaatst buiten het centrum van Maastricht; 

2. De plaatsingsperiode van de steiger is maximaal 2 maanden (60 kalenderdagen); 

3. De steiger wordt alléén voor de gevel geplaatst van het pand waaraan gewerkt moet worden; 

4. Plaatst u de steiger in verband met werkzaamheden aan een monument. Dan mag u alleen 

onderhoud (bijvoorbeeld schilderen in de bestaande kleur) aan het monument plegen. U mag geen 

nieuwe elementen toevoegen; 

5. Het plaatsen van een steiger mag geen schade veroorzaken in de openbare ruimte. De voetplaten 

van een steiger dienen dusdanig op de ondergrond geplaatst te worden dat er geen schade ontstaat 

aan de bestrating. De openbare weg dient in de oorspronkelijke staat te worden gebracht na 

beëindiging van de werkzaamheden; 

6. Een steiger mag niet aan een lichtmast worden bevestigd; 

7. Zorg voor inklimbeveiliging, zodat het voor onbevoegden niet mogelijk is in de steiger te klimmen 

en/of aangrenzende gebouwen binnen te dringen; 

8. U dient ervoor te zorgen dat zich tijdens het op- en afbouwen van de steiger geen situaties voordoen 

waar weggebruikers gevaar of hinder van ondervinden. Een minimale vrije verkeersdoorgang van 

3.50 meter dient altijd gewaarborgd te zijn. Is dit niet het geval dan dient u, afzonderlijk van deze 

melding, een aanvraag in te dienen voor het gedeeltelijk/geheel afsluiten van de openbare weg. U 

kunt hiervoor contact opnemen met het Gemeenteloket, telefoonnummer 14-043; 

b. Voorschriften gevaar en hinder voor omgeving  

1. De vrije doorgang op de openbare weg is, na plaatsing van de steiger, minimaal 3,50 meter breed, 

waardoor de weggebruikers ongehinderd kunnen passeren; 

2. Een veilige voetgangersdoorgang van minimaal 1,50 m dient gewaarborgd te worden. Indien een 

ongehinderde voetgangersdoorgang van minimaal 1.50 meter niet is gewaarborgd, dient u te zorgen 

dat de steiger is voorzien van een voetgangersonderdoorgang zonder obstakels of u dient aan 

weerszijden van de steiger bordjes op te hangen met de tekst “voetgangers oversteken“; 



 

 

3. Zorg ervoor dat het zicht van verkeersdeelnemers op verkeersborden niet belemmerd wordt. Ook 

mag het gemeentelijk cameratoezicht op geen enkele wijze worden gehinderd; 

4. U moet de steiger door middel van veiligheidsnetten afdekken; 

5. De steiger moet voorzien zijn van rood-witte reflecterende markeringstekens; 

6. Indien een steiger op een trottoirband wordt geplaatst, dient u op de rijbaan, rood-witte bakens te 

plaatsen; 

7. U dient omwonenden te informeren over de plaatsing van de steiger.   

c. Voorschriften gevelreiniging  

1. U dient bij gevelreiniging en stofoverlast de locatie af te dekken en de steiger in te krimpen/sealen; 

2. U dient bij gevelreiniging toestemming te verkrijgen om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. U 

kunt hiervoor contact opnemen met het Gemeenteloket, telefoonnummer 14-043. 

 


