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Amsterdam, 28 februari 2019 
 
Betreft: handhavingsverzoek op grond van de welstandnota 
 
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
In de stad verschijnen achter ramen van winkels/etablissementen steeds vaker grote LED-schermen 
(reclame-schermen) met op straat gerichte bewegende reclame-uitingen. Dat mag niet volgens de 
welstandsnota: “De Schoonheid van Amsterdam 2016”. 
 
Dergelijke schermen aan/achter het raam met bewegende beelden bevinden zich o.a. bij diverse filialen 
van Albert Hein in het centrum (o.a. Vijzelstraat, Nieuwmarkt en Jodenbreestraat). Zie ons bericht 
daarover op onze website: https://www.oudestadt.nl/aha/ Maar ook in de andere stadsdelen. 
 
De welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 (versie 2016, herziening april 2018) vindt u via 
de link van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:  http://www.crk.amsterdam.nl/links-en-downloads 
 
In hoofdstuk 7, over gevelreclame, staan op pagina 86 e.v. onder meer de criteria van toepassing op alle 
reclame-uitingen. De LED-schermen voldoen niet aan het gestelde op pag. 92. Zij zijn verlicht, de 
reclames zijn veranderlijk en bewegelijk en veel hoger dan 0,60 meter (artikel 10a voor het Centrum). 
Voor buiten het centrum geldt artikel 10b, dat onverlichte reclame op of onmiddel-lijk achter het raam 
is toegestaan, op de voorwaarde dat een aaneengesloten deel van 75% van het raam vrij is.  
 
De reclame-schermen hebben een enorme impact op de omgeving en op omwonenden die opeens 
geconfronteerd worden met grote reclames die bij hen naar binnen schijnen, zelfs op grote afstand zeer 
hinderlijk. In het Activiteitenbesluit wordt lichthinder erkend, maar dit fenomeen is mogelijk nog te 
nieuw.   
Ook met de zorgplicht van artikel 2.1 Activiteitenbesluit kan lichthinder door maatwerk voorkomen 
worden. https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/themas/welke-
mogelijkheden/ 
 
Wij constateren dat de regels van de welstandnota overschreden worden. Daarom verzoeken wij u tot 
handhaving over te gaan van de bepalingen in de welstandsnota en op te treden opdat de schermen uit 
het straatbeeld verdwijnen.  
 
 
Hoogachtend,  
 
Namens Wijkcentrum d´Oude Stadt en de Werkgroep Buitenreclame 
L.A.M. Buisman, secretaris 
 
 
 
Correspondentie in dezen graag naar Sint Antoniesbreestraat 31H, 1011HB Amsterdam 
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