Gebruiksreglement
frames N75
1. Beide verwelkomingspanelen hebben een vaste aluminium constructie waaraan een spandoek
bevestigd kan worden. Enkel spandoeken van 1,80 meter hoog en 2,80 meter breed kunnen hieraan
bevestigd worden.
2. Volgende organisaties hebben recht op het gebruik van het frame om spandoeken te bevestigen om
hun activiteiten of boodschappen bekend te maken:
 Elke vereniging die aangesloten is bij een adviesraad;
 elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, behalve voor
verkiezingspropaganda;
 het gemeentebestuur en haar diensten;
 andere organisaties slechts indien er een zekere vorm van samenwerking is met het
gemeentebestuur en haar diensten of na voorafgaandelijke goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen.
3. Ter bevordering van de leesbaarheid moeten en het professionele voorkomen van de gemeente As
moet het spandoek voldoen aan volgende voorwaarden:
 Vorm
 De spandoeken moeten 1,80 meter hoog en 2,80 meter breed zijn. Ook moeten er ringen
voorzien zijn zodat het spandoek met elastieken bevestigd kan worden.
 de spandoeken moeten professioneel bedrukt zijn of voorzien zijn van professionele
belettering. Een zelfgeschilderd spandoek of gebruik van plakband om letters te
vervaardigen is absoluut verboden.
 Voordat het spandoek gedrukt wordt moet het ontwerp en/of het opschrift ter
goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepen.
 Inhoud
 De frames mogen gebruikt worden om spandoeken te hangen voor de aankondiging van:
o publieke informatie of boodschappen;
o publieke socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten die worden georganiseerd op het
grondgebied van de gemeente As of die rechtsreeks de Assenaren treffen.
 Volgende boodschappen mogen in geen geval opgenomen worden op het spandoek:
o commerciële- en politieke boodschappen;
o verwijzingen naar sponsors en het gebruik van merknamen;
o teksten van racistische aard of teksten die een persoon of instantie schade kan
berokkenen.
 Voordat het spandoek gedrukt wordt moet het opschrift ter goedkeuring voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepen.

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt in laatste instantie of er al dan niet voldaan is
aan bovenstaande voorwaarden.

4. De aanvraag moet gebeuren met de daartoe bestemde aanvraagformulieren te bekomen via het
feestloket of te downloaden via www.as.be.
 Alle aanvragen moeten schriftelijk per brief, per mail of per fax gericht worden aan het
gemeentelijk feestloket en dit minimum 4 weken en maximaal 6 maanden voordat het spandoek
gehangen wordt.
 Er kunnen maximum 2 spandoeken gehangen worden, eentje per frame aan weerszijden van de
N75. Indien er meerdere aanvragen worden gedaan wordt in de mate van het mogelijke een
compromis gesloten met de betrokken organisaties. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden
de aanvragen behandeld volgens datum. De aankondigingen van grote evenementen waarbij het
doelpubliek ook niet-Assenaren zijn krijgen hierbij wel voorrang.
 4 weken voordat het spandoek gehangen moet worden krijg je definitief goedkeuring zodat het
spandoek in productie kan gaan.
5. Maximum 3 weken voordat de activiteit van start gaat kunnen de spandoeken gehangen worden.
In het geval het spandoek bepaalde publieke informatie of een publieke boodschap bevat waarbij
geen expliciete startdatum vermeld wordt kan in onderling overleg een bepaalde termijn
overeengekomen worden.
Indien door omstandigheden de gevraagde dienstverlening niet op de voorziene datum ter
beschikking kan worden gesteld, dan kan aan het gemeentebestuur in geen geval een
schadevergoeding worden opgelegd.
6.

Het hangen en/of verwisselen van goedgekeurde spandoeken mag in geen enkel geval door de
organisatie zelf gedaan worden.
Hierbij houd je ook het feestloket op de hoogte zodat zij kunnen doorgeven vanaf wanneer en
hoelang het doek moet hangen.

7. Dit reglement treedt in voege onmiddellijk na het optrekken van de verwelkomingsborden.
8. Opmerkingen, klachten en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement kunnen schriftelijk gericht
worden aan het schepencollege, binnen veertien dagen na vaststelling van de feiten.
9. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gerechtelijke vervolging aangaande teksten,
logo’s of aangebrachte tekeningen. Enkel de verantwoordelijke uitgever is hiervoor aansprakelijk.

Contactgegevens
Feestloket
Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As
E| info@as.be
T| 089 39 10 29
Technische Dienst
Ambachtslaan 17, 3665 As
E| technischedienst@as.be
T| 089 39 10 70

