Gebruiksreglement
Artikel 1
Dit aanplakbord wordt door het stadsbestuur van Deinze voorzien en biedt de mogelijkheid tot het
aanplakken van affiches.
Artikel 2
Dit aanplakbord wordt ter beschikking gesteld voor affiches van evenementen die doorgaan op het
grondgebied van Deinze en georganiseerd worden door niet-commerciële sociaal-culturele
verenigingen.
Alle andere aankondigingen zijn verboden.
Artikel 3
Het aankleven van een affiche op dit aanplakbord moet niet worden aangevraagd.
Artikel 4
Een affiche op dit aanplakbord mag maximaal A1-formaat en moet minimaal A3-formaat zijn.
Artikel 5
Op de affiches moet duidelijk de naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de
verantwoordelijke uitgever vermeld worden. De verantwoordelijke uitgever is steeds een persoon,
geen vereniging.
Artikel 6
Er mag slechts één affiche van hetzelfde evenement per zijde van het aanplakbord aangebracht
worden.
Artikel 7
De affiches moeten op een ordentelijke manier aangebracht worden. Het is verboden reglementair
aangeplakte affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of te overplakken, zolang de datum van
het aangekondigde evenement niet overschreden is.
Artikel 8
Affiches mogen maximaal vier weken voor het evenement worden aangebracht.
Artikel 9
Alle aanplakborden worden de eerste maandag van de maand door de stadsdiensten gereinigd.
Alle affiches, dus ook degene waarvan de activiteit nog niet verstreken is, worden weggehaald.
Onoordeelkundig aangebrachte affiches kunnen ook tussentijds door de stadsdiensten verwijderd
worden.

Gebruiksreglement aanplakborden goedgekeurd door college op 9 mei 2017
Aanplakborden
Artikel 8
Aanplakborden worden door het stadsbestuur op strategische plaatsen voorzien en bieden de mogelijkheid tot
het aanplakken van affiches.
Artikel 9
Aanplakborden staan op volgende plaatsen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torenstraat,
Breeschoot,
zaal Oud Gemeentehuis (Sint-Martens-Leerne),
Malfeitplein (Astene),
Brugstraat Grammene,
Skatepark (Mouterijdreef),
Station,
RAC parking (Brielstraat),
Palaestra (Kastanjelaan) en
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (Kalkhofstraat).

Deze locaties zijn niet limitatief kunnen worden uitgebreid.
Artikel 10
De aanplakborden opgesomd in artikel 9 worden ter beschikking gesteld voor affiches van evenementen die
doorgaan op het grondgebied van Deinze en georganiseerd worden door niet-commerciële sociaal-culturele
verenigingen. Alle andere aankondigingen zijn verboden op de aanplakborden.
Artikel 11
Het aankleven van een affiche op de aanplakborden moet niet worden aangevraagd.
Artikel 12
De affiche op de aanplakborden bedoeld in artikel 9 mag maximaal A1-formaat en moet minimaal A3-formaat
zijn.
Artikel 13
Op de affiches moet duidelijk de naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever
vermeld worden. De verantwoordelijke uitgever is steeds een persoon, geen vereniging.
Artikel 14
Er mag slechts één affiche van hetzelfde evenement per aanplakbord aangebracht worden.
Artikel 15
De affiches moeten op een ordentelijke manier aangebracht worden. Het is verboden reglementair aangeplakte
affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of te overplakken, zolang de datum van het aangekondigde
evenement niet overschreden is.
Artikel 16
De affiches mogen maximaal vier weken voor het evenement worden aangebracht op de aanplakborden.
Artikel 17
Alle aanplakborden worden de eerste maandag van de maand door de stadsdiensten gereinigd. Is de eerste
maandag een feestdag, dan worden de borden de eerstvolgende werkdag gereinigd. Alle affiches, dus ook
degene waarvan de activiteit nog niet verstreken is, worden weggehaald. Onoordeelkundig aangebrachte
affiches kunnen ook tussentijds door de stadsdiensten verwijderd worden.

