
 
 
 
 
 

Toelichting gebruik evenementenbanieren en technische specificaties 

De gemeente Arnhem heeft geïnvesteerd in voorzieningen voor evenementenbanieren (mastpotten + 

vlaggenmasten). Wapperende evenementenbanieren verhogen de sfeer in de stad en dragen bij aan 

het beeld van Arnhem als dynamische stad waar wat gebeurt. U kunt als evenementenorganisator 

banieren inzetten als één van de communicatiemiddelen waarmee u uw evenement kunt promoten. 

Houdt u wel rekening met de productiekosten (u zult zelf banieren moeten laten vervaardigen) en de 

kosten voor het ophangen en verwijderen. Voor dit laatste geeft de gemeente opdracht aan een extern 

bedrijf. De kosten hiervan (circa € 15,-- per mast) worden aan u als evenementenorganisator 

doorberekend. De vlaggenmasten zijn 7 meter hoog. De banieren hebben een formaat van maximaal 

1 m breed en maximaal 3 m hoog.  Technische specificaties vindt u verderop in dit document.  

 

Ontwerp 

De banieren zijn als een sieraad voor de stad en laat zien voor welk evenement er aandacht wordt 

gevraagd. Het ontwerp van nieuwe banieren die u ontwerpt moet worden voorgelegd aan de 

evenementenmanager Alet Voskuil. 

 

Locaties 

Zie bijgevoegd overzicht met de aantallen en locaties van de banieren in Arnhem. Via het 

aanvraagformulier kunt u aangeven van welke locatie u gebruik wilt maken/banieren wilt hangen. 
 

Kosten 

De kosten voor het maken, ophangen en verwijderen zijn voor rekening van de organisator van het 

evenement. 

 

Aanvraag 

Met bijgaand aanvraagdocument kunt u digitaal uw interesse voor het gebruik van banieren kenbaar 

maken. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 december  bij ons binnen zijn, de volgorde van binnenkomst is 

niet bepalend. Aan eerder verleende aanvragen kunt u geen rechten ontlenen en bij meerdere 

aanvragen voor een bepaalde periode zal de voorkeur uitgaan naar doorstroming en vernieuwing.  

 

Criteria 

Bij de beoordeling van aanvragen worden de volgende criteria / voorwaarden betrokken:  

- beschikbaarheid (gebruik voor stadsmarketing en in opdracht van de gemeente uitgevoerde 

evenementen hebben 1e prioriteit);  

- evenementen die door de hele stad plaatsvinden gaan voor op evenementen die alleen op 

een evenementenlocatie plaatsvinden; 

- de bijdrage die uw evenement levert aan het gemeentelijk evenementenbeleid t.a.v. 

evenementen en festivals (draagvlak, samenwerking met derden, bereik doelgroepen, 

uitstraling, professionaliteit e.d.); 

- de bijdrage van uw evenement aan de merkwaarde van Arnhem nl. groen, creatief en 

ondernemend. 

 

Tot slot 

Het kan gebeuren dat er zich ontwikkelingen in de stad voordoen waardoor de oorspronkelijke 

planning gewijzigd moet worden. De gemeente behoudt zich het recht voor om de planning van de 

banieren te wijzigen indien dat noodzakelijk blijkt te zijn. Vanzelfsprekend zal met u als organisator 

worden overlegd om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op momenten dat er geen banieren 

voor een specifiek evenement wordt opgehangen worden banieren met het logo Made in [Arnhem] 

opgehangen. 
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