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Samenvatting

Het gemeentebestuur wenst de mogelijkheden voor de Asserse verenigingen voor het maken van
reclame voor hun activiteiten uit te breiden.
Hiervoor worden locaties en modaliteiten vastgelegd.

Financiële en operationele
implicaties

Financiële implicaties
Nihil.

Operationele implicaties
De juiste locatie van enkele punten worden door het schepencollege in detail nog verder bepaald.
Publicatie zal gebeuren via het gemeentelijk infoblad en de website.
De verantwoordelijke voor het administratief dossier is Carlo Rutten.
De uitvoeringsverantwoordelijke is Carlo Rutten.

Dossiersamenstelling

‐

beslissing Gemeenteraad

Dossiersamenstelling

DAGORDE:

1)
2)

Ontwerp onderhavig gemeenteraadsbesluit
Gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015

GOEDKEURING POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE PLAATSING VAN
BORDEN MET ACTIVITEITENRECLAME OP OPENBAAR DOMEIN

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de gemeentewet;
Gelet op de besluitwet van 29 december 1945 houdende het verbod tot aanbrengen van opschriften op de
openbare weg;
Gelet op het politiereglement naar aanleiding van verkiezingen van 27 maart 2003;
Overwegende dat het gemeentebestuur het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein wil
reglementeren;
Overwegende dat gemeentelijke diensten en verenigingen vragen de huidige reclamemogelijkheden uit te breiden;
Overwegende dat door middel van deze infoborden veel mensen bereikt kunnen worden;
Met …….. stemmen voor, ……. stemmen tegen bij …… onthoudingen;

BESLUIT:
Volgend politiereglement uit te vaardigen betreffende het plaatsen van reclameborden voor activiteiten (met
uitzondering van verkiezingen).
Art. 1

Voor het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein worden volgende locaties
aangeduid:
a)

langs de Stationsstraat ter hoogte van het gemeentelijk infobord in de nabijheid van het kruispunt
met de Driebankenstraat en dit over een lengte van 40 meter (20 meter voor en 20 meter voorbij het
gemeentelijk infobord);

b) langs de Breeërweg ter hoogte van het gemeentelijk infobord in de nabijheid van het kruispunt met
de Molendel en dit over een lengte van 40 meter (20 meter voor en 20 meter voorbij het
gemeentelijk infobord);
c)

langs de Steenweg ter hoogte van het gemeentelijk infobord in de nabijheid van het kruispunt met de
Ambachtslaan en dit over een lengte van 40 meter (20 meter voor en 20 meter voorbij het
gemeentelijk infobord);

d) langs de Hoogstraat ter hoogte van het gemeentelijk infobord in de nabijheid van het kruispunt met
de Eindstraat en dit over een lengte van 40 meter (20 meter voor en 20 meter voorbij het
gemeentelijk infobord);
e) langs de Bilzerweg ter hoogte van het gemeentelijk infobord en dit over een lengte van 40 meter (20
meter voor en 20 meter voorbij het gemeentelijk infobord);
f)

kruispunt Kerkplein – Dorpsstraat op de door het schepencollege aan te duiden locatie;

g)

kruispunt O.L Vrouwestraat – Schoolstraat;

h) langs de Schansdijkstraat tussen kruising met Nijverheidsstraat en Driesstraat, aan de zijde van het
wijkschooltje Zevenhuizen;

i)

op de site Vrijetijdscampus Schuttenbergstraat, op een door het schepencollege aan te duiden
locatie;

j)

langs de Hoogstraat, ter hoogte van het Administratief Centrum, op de door het bestuur aangeduide
locatie;

k)

langs de Hoogstraat ter hoogte van het Plessersplein, op een door het schepencollege aan te duiden
locatie;

Art. 2

Volgende organisaties hebben recht om hun reclameborden voor activiteiten te zetten op
deze plaatsen.
‐ elke vereniging die aangesloten is bij een gemeentelijke adviesraad, erkend door het
gemeentebestuur As;
‐ elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, behalve voor
verkiezingspropaganda;
‐ het gemeentebestuur en haar interne 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.

Art. 3

Plaatsen van de borden.
Ter bevordering van het professionele voorkomen van de gemeente As moeten de borden aan volgende
voorwaarden voldoen:
‐ de maten van het beplakbare gedeelte van de borden moeten liggen tussen de 1,40 meter breed op
1,00 meter hoog en de 1,60 meter breed en 1,20 meter hoog. De totale hoogte van het bord mag niet
meer dan 1,80 meter bedragen.
‐ de borden moeten van het uitklapbare type zijn, zodat ze van zichzelf kunnen blijven staan.
‐ de borden dienen met piketten in de grond te worden bevestigd.
‐ de borden moeten zo geplaatst worden dat ze geen hinder vormen voor het verkeer en dat het zicht
op reeds geplaatste borden niet wordt weggenomen.
‐ de organisatie die deze borden plaatst verbindt zich er toe zorg te dragen voor de toestand van de
geplaatste borden. Dagelijkse controle en het binnen de 2 dagen vervangen van afgewaaide of fel
beschadigde affiches te vervangen en omgewaaide en het rechtzetten en terug vast maken van de
borden wordt hieronder verstaan.

Art. 4

Affichering van de borden.
De borden mogen gebruikt worden om affiches op te bevestigen voor de aankondiging van:
‐ publieke informatie of boodschappen;
‐ publieke socio‐culturele, jeugd‐ en sportactiviteiten die worden georganiseerd op het grondgebied
van de gemeente As.
‐ verwijzingen naar sponsors en het gebruik van merknamen mag niet meer dan 20% van het bedrukte
oppervlakte in beslag nemen.
‐ politieke en louter commerciële boodschappen zijn verboden evenals teksten van racistische aard of
teksten die een persoon of instantie schade kan berokkenen. Met uitzondering van de zaken
beschreven in het POLITIEREGLEMENT N.A.V. VERKIEZINGEN goedgekeurd op de gemeenteraad van
27 maart 2003.
‐ de affiches die op deze borden worden bevestigd moeten professioneel bedrukt/geprint zijn of
voorzien zijn van professionele belettering. Een zelfgeschilderde affiche of gebruik van plakband om
letters te vervaardigen is absoluut verboden.
‐ Bovenstaande affichering vallen niet onder het belastingreglement op aanplakborden (jaarlijks
goedgekeurd bij de gemeentelijke belastingsreglementen.

Art. 5

De aanvraag moet gebeuren met de daartoe bestemde aanvraagformulieren te bekomen via
het feestloket of in te vullen via www.as.be.
Alle aanvragen moeten per brief, per mail, per fax of digitale aangifte gericht worden aan het gemeentelijk
feestloket en dit minimum 3 weken en maximaal 6 maanden voordat de borden geplaatst worden.

Art. 6

Na goedkeuring en maximum 3 weken voordat de activiteit van start gaat kunnen de borden

worden geplaatst. In het geval de affiches op de borden 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.
Art. 7

Dit reglement treedt in voege onmiddellijk na goedkeuring op de gemeenteraad.

Art. 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.

Art. 9

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gerechtelijke vervolging
aangaande teksten, logo’s of aangebrachte tekeningen. Enkel de verantwoordelijke uitgever is
hiervoor aansprakelijk.

Art. 10 Tijdens verkiezingsperiodes (2 maanden voor de verkiezingen tot 1 week na de verkiezingen)
zijn de plaatsen a tot en met e uit art. 1 niet beschikbaar voor reclameborden voor
activiteiten conform dit reglement.
Art. 11 Overtredingen op dit reglement worden bestraft met straffen voorzien in de algemene
politieverordening van de politiezone GAOZ en verordeningen enkel van toepassing op
grondgebied van de gemeente As d.d. 1 september 2005.
Art. 12 Borden die geplaatst worden zonder een schriftelijke toelating kunnen op kosten van de vereniging die
deze borden liet plaatsen, verwijderd worden door de gemeentelijke technische dienst;
Art. 13 Deze politieverordening wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de dienst Coördinatie van
politiezone MidLim.

