Reglement gebruik gemeentelijke aanplakborden

Reglement van 29 september 2009 op het gebruik van de
gemeentelijke aanplakborden
Artikel 1
Het gemeentebestuur stelt zes aanplakborden ter beschikking op volgende locaties:
-

Camille Van der Cruyssenstraat in Nevele (rechtover het museum Rietgaverstede);

-

Stationssplein in Hansbeke;

-

Stationsstraat in Landegem (ter hoogte van de parking van de sportzaal);

-

Kerkplein in Merendree (ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 22 a);

-

Paepestraat in Poesele (aan het gemeenschapscentrum);

-

Vosselaredorp in Vosselare (ter hoogte van de gemeentezaal).

Behalve op deze aanplakborden, mag er op geen enkele andere gemeentelijke eigendom
aangeplakt worden.
Artikel 2
Deze zes gemeentelijke aanplakborden mogen vrij gebruikt worden door volgende instanties:
-

het gemeentebestuur, voor berichten van openbaar belang;

-

alle verenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur of door een gemeentelijke
adviesraad;
organisaties die niet erkend zijn en die een activiteit organiseren met een belangrijke
uitstraling voor de gemeente, kunnen toelating vragen aan het college van burgemeester en
schepenen om een affiche van hun activiteit aan te plakken. Zij dienen hiervoor minstens zes
weken voor de activiteit plaatsheeft, een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het college
van burgemeester en schepenen.

-

Artikel 3
De aanplakborden bestaan aan de voorzijde uit drie delen:
-

deel 1: aanplakruimte (b 80 cm x h 1,55 m) voorbehouden aan het gemeentebestuur;
deel 2: aanplakruimte (b 2,44 m x h 1,22 m) voorbehouden aan de in artikel 2 punten 2 en 3
vermelde verenigingen, organisaties of instellingen;
deel 3: ruimte voorbehouden aan het gemeentelijk logo (b 2,44 m x h 20 cm) en het logo van
het Meetjesland.

Aan de achterzijde van de borden mag niet aangeplakt worden.
Artikel 4
Onder de benaming aanplakkingen onderworpen aan huidig reglement wordt verstaan en
begrepen: alle gedrukte en geschreven tekeningen en opschriften voor het aankondigen van
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culturele, jeugd - en sportactiviteiten die plaatshebben op het grondgebied van de gemeente
Nevele.
Artikel 5
De aanplakkingen dienen de datum te vermelden waarop de activiteit plaatsheeft. Op
aanplakkingen van een activiteit gespreid over een langere periode dienen de datum van de
aanplakking en de einddatum van de activiteit aangebracht te worden.
De aanplakkingen dienen verder de volledige naam en contactgegevens van de
verantwoordelijke uitgever te bevatten.
De inhoud van de aanplakkingen mag niet in strijd zijn met de openbare orde en zeden, noch deel
uitmaken van verkiezingscampagnes en/of -propaganda. Sponsoring en reclame, vermeld op de
affiches, mogen slechts één vierde van de affiche in beslag nemen.
Artikel 6
De oppervlakte, die per activiteit en per vereniging mag worden aangeplakt, bedraagt maximum
1m².
Artikel 7
De aanplakkingen mogen maximum een maand voor de activiteit plaatsheeft aangebracht
worden.
Overplakken van andere affiches is verboden, behalve als de datum van de activiteit
overschreden is.
Het is ook verboden de aanplakkingen te bevuilen of onleesbaar te maken of er meldingen of
tekeningen op aan te brengen.
Artikel 8
De gemeentelijke werklieden kunnen elk kwartaal de aanplakborden reinigen. De datum van
reiniging en terugplaatsing van de borden wordt op voorhand meegedeeld op elk aanplakbord.
Affiches waarvan de activiteit nog niet heeft plaatsgehad en die verwijderd worden, dienen
opnieuw te worden aangeplakt door de organisator.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden als er geen vrije ruimte meer ter
beschikking is op de aanplakborden of als affiches verwijderd worden naar aanleiding van het
reinigen van de borden.
Artikel 9
Dit reglement wordt duidelijk uitgehangen op elk gemeentelijk aanplakbord.
Artikel 10
Overtredingen van dit reglement kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie.
Bovendien zal het gemeentepersoneel aanplakkingen die niet in overeenstemming met
bovenvermelde artikelen aangebracht worden, verwijderen. De kosten hiervoor zullen door
toepassing van de belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van
de gemeente uitgevoerde werken teruggevorderd worden van de verantwoordelijke uitgever of
van de persoon die de aanplakkingen onrechtmatig aangebracht heeft.
Artikel 11
Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en van de politierechtbank,
aan de politiezone Lowazone en aan de provinciale sanctieambtenaren.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2009.
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