Reglement voor het gebruik van informatieborden
Artikel 1
Op door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde plaatsen in de gemeente Berlare
worden infoportieken geplaatst. Deze dienen voor aankondigingen met betrekking tot activiteiten die
plaatsvinden in de gemeente Berlare. De organisatie dient uit te gaan van een Berlaarse vereniging.
Het gebruik is gratis.
Artikel 2
De vereniging die deze vorm van informatie wenst te gebruiken, dient hiervoor ten vroegste 6
maanden en ten laatste 5 weken vóór de activiteit een schriftelijke aanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen. Het college beslist of de aanvraag ontvankelijk is en vergund kan
worden.
De aanvrager vermeldt:
op welke staander hij een paneel wenst aan te brengen. (maximaal 1 per portiek);
de aard van de activiteit;
de voorziene tekst;
de datum van de activiteit;
de gegevens van de verantwoordelijke (naam, adres, telefoon, e-mail).
Voor de aanvraag wordt door het college een standaardformulier aangemaakt dat dient gebruikt te
worden.
Artikel 3
De vereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college over het al
dan niet toelaten van de aangevraagde aankondiging. Dit schrijven is de vergunning.
Artikel 4
De periode van plaatsing is beperkt. Deze wordt vermeld in de vergunning. De eerste datum geeft de
dag aan waarop de plaatsing mag gebeuren. (ten vroegste 14 dagen vóór de activiteit.) De tweede
datum geeft de dag aan waarop om 24u de borden moeten verwijderd zijn. (in regel 3 dagen na de
activiteit.)
Artikel 5
De aanvrager dient zelf in te staan voor het plaatsen en verwijderen van de borden. Deze hebben als
afmeting 40 cm hoog en 150 cm breed en een dikte van 18 mm. Om de tekst leesbaar te houden

dient boven- en onderaan een vrije ruimte van 5 cm voorzien worden, links en rechts dient een vrije
ruimte van 15 cm gehouden te worden.
Wanneer de borden te vroeg worden geplaatst of niet tijdig worden weggenomen kan het college
nieuwe aanvragen weigeren.

Artikel 6
Het maken, het aanbrengen, de inhoud van de aankondiging, het toezicht na de plaatsing, het
verwijderen en al het andere met betrekking tot de panelen, gebeurt onder de volledige en exclusieve
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
Artikel 7
Elke reclame, product, merknaam of politieke opdruk is verboden op de borden.
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Artikel 8
Meerdere aanvragen voor dezelfde periode en dezelfde plaats zullen in volgorde van aanvraag worden
toegekend.
Artikel 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd bij betwistingen.
* * *
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