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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
GEHEIME ZITTING van 30 JUNI 1994
AANWEZIG :de heer J. TRUYEN, Burgemeester-Voorzitter,
de heren E. CRAEGHS, K. SCHRIJVERS, K. RONDELEZ en N. KNEVELS, Schepenen
de heren J. RAMAEKERS, Dr. N. DIEUSSAERT, J. MARTENS, L. NIJS, M. EYCKENS, mevr. M.
JANSSEN, de heer E. NOTERMANS, mevr. A. WEIJNJES-PAULUSSEN, de heren J. BAYEN, L.
STURBOIS, mevr. H. JANSSEN-GERITS en de heer V. HOOGMARTENS, raadsleden en J. MEERMANS,
gemeentesecretaris.

DAGORDE:

GOEDKEURING GEBRUIKSREGLEMENT INFORMATIEBORDEN CULTURELE
RAAD AS

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het voorstel en beslissing van de culturele raad tot aankoop en inplanting van 5 informatieborden,
elk met 4 uitwisselbare elementen;
Overwegende het gunstig advies van de sport- en jeugdraad As;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 01.06.1994 houdende
goedkeuring gebruiksreglement informatieborden;
Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT :
Art. 1.Onderstaand gebruiksreglement van de informatieborden wordt goedgekeurd :

INFORMATIEBORDEN: GEBRUIKSREGLEMENT
1. De Culturele Raad van de gemeente As stelt 5 informatieborden ter beschikking, gemaakt in gelaste en
gegalvaniseerde staalconstructie.
2. Alle informatieborden bevatten 4 kaders (2 voorzijde + 2 rugzijde) waarin uitwisselbare publiciteitspanelen kunnen
ingeschoven worden.
Tegen ongewenste verwijdering kan elk kader aan de open zijkant met een hangslot worden afgesloten.
3. De infomatieborden zijn geplaatst op volgende invalswegen van de gemeente As :
Bilzerweg (aan spooroverweg)
André Dumontlaan
Hoogstraat (hoek Eindstraat)
Steenweg (hoek Berkenstraat)
Stationsstraat (Oud station)
De publiciteitspanelen, eigendom van de vereniging hebben volgende afmetingen:
lengte: max. 248 cm of 2 x 124 cm
hoogte: 58 cm
dikte: 12 mm
4. De publiciteitsborden kunnen gebruikt worden door alle verenigingen, instellingen en organisaties van de gemeente
As.
5. De publiciteitsborden kunnen ook gebruikt worden door het gemeentebestuur en de overheid.

6. Andere aanvragers kunnen van deze borden gebruik maken na voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van
Bestuur van de Culturele Raad van As op voorwaarde dat zij:
a. zelf zorgen voor de uitwisselbare borden,
b. een grondverf aanbrengen op de uitwisselbare panelen,
c. de teksten aanbrengen in zelfklevende letters of latexverf,
e. de tekst een mooi geheel vormt.
7. Enkel teksten nodig voor de publiciteit van een activiteit zijn toegelaten. Foto's en affiches zijn uitgesloten.
Teksten van politieke aard of reclame, die een persoon of instantie schade kunnen berokkenen zijn verboden.
8. Het gebruik van de borden moet aangevraagd worden door het invullen van de daarvoor voorziene formulieren bij
de gemeentelijke verantwoordelijke van de Cultuurraad met name de cultuurbeleidscoördinator op de dienst cultuur
in het gemeentehuis, te bereiken via post (Dorpsstraat 1 bus 1 – 3665 As), per telefoon (089 65 12 70), per fax
(089 65 12 71) of e-mail (cultuur@as.be).

9. De aanvraag voor gebruik dient ten laatste 2 maanden 1 maand op voorhand in dubbel opgemaakt.
10. Op de formulieren zijn de publiciteitspanelen door nummers gemerkt:
a. Een of twee nummers voor de plaats die U kiest in het kader.(er zijn 2 of 4 plaatsen beschikbaar)
b. Dit nummer dient duidelijk zichtbaar aangebracht op het publiciteitsbord, linksonder samen met de beginletter
van Voorzijde of Achterzijde waarop de publiciteitspanelen zullen worden ingeschoven.
Voorzijde betekent: als je As binnenrijdt.
Achterzijde betekent: als je As buitenrijdt.

11. De datum dient vermeld te worden op het aanvraagformulier.
De datum en een korte omschrijving van de activiteit die aangekondigd wordt, dient vermeld te worden op het
aanvraagformulier.

12. U heeft een ladder nodig voor het plaatsen van de bovenste uitwisselbare publiciteitspanelen.
13. De publiciteitspanelen dienen ten laatste 3 dagen na het verlopen van de activiteit verwijderd te worden door de
vereniging, zoniet worden zij verwijderd en vernietigd door de technische dienst van de gemeente.
14. De Culturele Raad heeft het recht de panelen te verwijderen indien zij strijdig zijn met het hierboven beschreven
gebruiksreglement.
15. Het Bestuur van de Culturele Raad is niet verantwoordelijk voor vandalisme en kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor enige schade.
16. Het Bestuur van de Culturele Raad is niet verantwoordelijk voor gerechtelijke vervolging aangaande teksten, logos
of aangebrachte tekeningen. Enkel de verantwoordelijk uitgever is hiervoor aansprakelijk.

Art. 2.Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de drie gemeentelijke raden voor
kennisgeving.
Aldus gedaan in geheime zitting op datum als boven.

NAMENS DE GEMEENTERAAD :
DE SECRETARIS,
(get.) J. MEERMANS

DE VOORZITTER,
(get.) J. TRUYEN
V00R EENSLUIDEND UITTREKSEL :

In opdracht :
DE SECRETARIS,

DE BURGEMEESTER,

J. MEERMANS

J. TRUYEN.

