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Openbare vergaderi.ng
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de
openbare ruimte
De gemeenteraad

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is noodzakelijk omdat de verwijzingen naar
gemeentebestuur en OCMW bestuur moeten vervangen worden door de term 'lokaal bestuur'.
Omdat op de gemeenteraad van heden ook het gemeentelijk GAS reglement wordt aangepast
moet ook deze verwijzing worden aangepast. Ook zijn de standaard artikels in verband met
de ingangstermijn van het nieuwe reglement en het opheffen van de oude reglementen
opgenomen

Hogere regelgeving

.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
Bèsluit van de gemeenteraad van 12 december 2OA7 waarbij het reglement op het
aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte werd
goedgekeurd
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

AÉikel

1,
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf l januari 2020.tot en met 31 december2025. Alle voorgaande redlementen met
betrekking tot het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte
worden opgeheven.

Aftikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur
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Reglement op het aanbrengen

van publiciteit met tijdelijk karakter
opdeo penbare ruimte

Artikel l.
Reglementering voorbehouden aan het lokaal bestuur en haar diensten, , de bovengemeentelijke
structurén waarvan het lokaal bestuur deel uitmaken; de gemeentelijke adviesraden, de erkende
verenigingen, de scholen met zetel in de gemeente en de politieke partijen vertegenwoordigd in
de gemeenteraad.
Het aanbrengen van affiches langs de openbare weg is gebonden aan volgende voorwaarden:

1,
2.

De maximale afmeting van de affiches bedraagt 400 x 600 mm;

3.

De organisatoren dienen vooraf één exemplaar van de affiche in aan de balie van het
gemeenschapscentrum OCP en ontvangen in totaal 24 genummerde stickers die vooraan op
elke opgehangen affiche moeten gekleefd worden. Er dient vermeld te worden waar de
affiches zullen geplaatst worden en gedurende welke periode dit zal geschieden;

4.

De affiches mogen maximal 21 dagen voor de activiteitsdatum geplaatst worden en dienen
uiterlijk 7 dagen na de activiteit weggenomen te worden;

5.

Het is verboden om veiligheidsredenen om affiches aan te brengen aan verkeersborden,
verkeerslichten, op de tussenbeirmen (aan de verkeerslichten N60/Polderdreef of aan 't
Kruisken) en in een straal van 50 meter uit het centrum van elk rondpunt;

6.
7.

Het is verboden om affiches met spijkers aan de stammen van bomen aan te brengen;

8,

Het aantal plakborden is beperkt tot 24;

Na het verwijderen van de affiches dienen de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld
te worden. Eventueel afual (bv. losgeregende affiches) moet worden opgeruimd;
De organisator blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk tegenover' het lokaal bestuur en
derden voor alle schade en ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van
het plaatsen, het hangen of het verwijderen van de affiches.

Artikel 2.
Niet-erkende verenigingen, personen en organisaties die niet werkzaam zijn op het grondgebied
van gemeente De Pinte dienen inzake affichering steeds minstens 30 dagen vooraf een
schriftelijke aanvraag in te dienen bij het schepencollege.
Het plaatsen van affiches en borden met een afwijkend formaat moeten eveneens steeds vooraf
en schriftelijk aangevraagd worden aan het schepencollege en voorzien worden van een sticker.

Artikel ,3
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Mits voorafgaande en schriftelijke toelating van het schepencollege inogen routewijzers geplaatst
worden. Het plaatsen van routewijzers is gebonden aan volgende voorwaarden:

1.
2.

De maximale afmeting van de routewijzers bedraagt 0,20 m x 0,50 m;

De routewijzers mogen uitsluitend bij middel van koorden bevestigd worden of geplaatst
worden op palen;

3.

Het is verboden routewijzers aan te brengen op palen voor verkeerssignalisatie en op groen
(bomen en struiken)ì

4

Het is toegestaan routew¡jzers te bevestigen op eigen paaltjes die in de grond worden
geslagen;

5

De routewijzers mogen slechts aangebracht worden onder voorbehoud van rechten van

derden;

6.
7.
8.
9.

routewijzers mogen maximaal 2 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit gehangen
worden en.dienen uiterlijk 3 dagen na de activiteiten verwijderd te worden;
De routewijzers dienen voorzien te worden van een sticker, zoniet worden deze verwijderd;

,De

Na het verwijderen van de routewijzers dienen de plaatsen in hun oorspronkelijke staat te
worden hersteld, eventueel afual moeten worden opgeruimd;
De organisator blijft ten allen tijde volledig verantwoordelijk tegenover het lokaal bestuur
en derden voor alle schade en ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn
van het plaatsen, het hangen of verwijderen van de routewijzers.

Artikel.4
Deze regeling is niet van toepassing inzake publiciteit waarvoor er een specifieke of wettelijke
decretale regeling geldt.

Artikel.5
Affiches of publiciteit die aangebracht werd in strijd met bovenstaande reglementering kan door
het personeel van het lokaal bestuur of de politie worden weggenomen. De overtreder heeft
hiertegen geen verhaal. In geval dit kosten zou meebrengen kunnen deze verhaald worden op de
overtreder. Bij misbruik of herhaalde overtreding kan het schepencollege de in art. 1 vermelde
regeling tijdelijk of definitief schorsen.

Artikel.6
Niet naleving van dit reglement kan gesanctioneerd worden op basis van het algemeen reglement
inzake gemeentelijke administratieve sancties zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16
december 2019;

Artikel 7
Dit reglement heeft uitwerking vanaf LlU2020 tot 3l/12/2025. Alle voor:gaande reglementen met
betrekking tot het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte worden
':
opgeheven

Artikel 8
Goedgekeurd op de gemeenteraad van L6/t2/2OL9

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden via de infokanalen van het lokaal bestuur

Artikel9
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de bevoegde diénsten en aan de politie.
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