Aanplakreglement
Artikel 1 :
De bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad van Opwijk dd. 16 december 2004 op het
aanbrengen van publiciteit wordt opgeheven met ingang van heden.
Artikel 2 :
Behoudens op de gemeentelijke aanplakzuilen die permanent ter beschikking staan voor het
aanbrengen van publiciteit zonder uitdrukkelijke toestemming van het College van
Burgemeester en Schepenen mag publiciteit op het openbaar domein slechts aangebracht
worden op plaatsen aan te duiden door het College van Burgemeester en Schepenen en mits
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de burgemeester.
In geen geval is het toegelaten publiciteit aan te brengen op palen en leidingen van openbaar
nut, verkeersborden, op bomen of afsluitingen van het openbaar domein.
De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.

Artikel 3 :
Het overplakken is verboden tot zolang de vroegere reeds gedane aanplakking haar belang
niet verloren heeft.
Aanplakkingen mogen slechts maximum drie (3) weken op voorhand worden aangebracht.
Publiciteit wordt geacht haar belang te hebben verloren vanaf het ogenblik dat de datum van
de activiteit is verstreken.

OPEN AANPLAKSYSTEEM :
Artikel 4 :







Op de permanent opengestelde open gemeentelijke aanplakzuilen en borden, welke
door het College van Burgemeester en Schepenen worden aangeduid mogen
aanplakbiljetten van culturele, sociale, sportieve of recreatieve manifestaties en
openbare vergaderingen worden aangeplakt.
De affiches mogen maximum drie (3) weken voor de activiteit opgehangen worden.
Er mogen maximum drie (3) affiches per activiteit en per zuil of per bord opgehangen
worden.
De totale oppervlakte van de aangebrachte affiches voor éénzelfde manifestatie op zuil
of bord mag maximaal één (1) m² bedragen.
Op deze borden mag er enkel door de diensten van de gemeente Opwijk worden
aangeplakt.

AANKONDIGINGSBORDEN OP STAKETSEL :

Artikel 5 :
Op de gemeentelijke aankondigingsborden op staketsel kan enkel door de gemeentelijke
diensten publiciteit aangebracht worden. Aanvragen voor het laten plaatsen van reclame op
het staketsel dienen aan het College van Burgemeester aangevraagd te worden.

AANKONDIGINGSBORDEN DOOR ORGANISATOR ZELF GEPLAATST OP HET
OPENBAAR DOMEIN :
Artikel 6 :
Aankondigingsborden welke de organisator zelf wenst te plaatsen mogen slechts aanbracht
worden mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de burgemeester op de
plaatsen (welke worden) aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen.





De aard van de activiteit of van de reclame, het aantal borden en de voorgestelde
inplantingsplaatsen zullen duidelijk omschreven worden in de aanvraag.
De borden mogen maximum drie (3) weken voor de desbetreffende activiteit geplaatst
worden en worden door de organisatoren verwijderd binnen de drie (3) dagen na de
activiteit.
De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen of bestaan de borden.
Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden
in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

VERKIEZINGSPROPAGANDA :
Artikel 7 :
Met uitsluiding van alle andere openbare plaatsen mag verkiezingspropaganda slechts
aangebracht worden op speciale daartoe tijdens de verkiezingsperiode opgestelde
gemeentelijke aanplakborden en op voor de lijsten voorziene ruimten.

BEWEGWIJZING :
Artikel 8 :
De aanvragen worden gemotiveerd gericht aan het College van Burgemeester van
Burgemeester en Schepenen.

BIJKOMENDE BEPALINGEN :

Artikel 9 :
Het vermelden op de affiches van de verantwoordelijke uitgever is verplicht. De organisatoren
dienen tevens te voldoen aan de bepalingen inzake het zegelrecht.

STRAF- EN VERBODSBEPALINGEN :
Artikel 10 :
Het aanplakken, zoals is vermeld in de hierbovenvermelde artikelen, is verboden tussen 22
uur en 7 uur.
Artikel 11 :
Het is verboden aanplakbiljetten, uitgehangen of aangeplakt in overeenstemming met de
politieverordening te verwijderen, te scheuren, te bevuilen, te overplakken of onleesbaar te
maken.
Artikel 12 :
Overtredingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen onverminderd de
eventuele verschuldigde belasting op het verwijderen van tijdelijke aanplakkingen op
gemeentelijke aanplakborden en op andere locaties op het openbaar domein.
Artikel 13 :
Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de
Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 14 :
Ingevolge artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een afschrift van dit reglement
overgemaakt aan de Bestendige Deputatie, aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg en aan de Griffie van de Politierechtbank.
Artikel 15 :
Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.
Artikel 16 :
Een afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt aan de korpschef van de politiezone
AMOW, het hoofd van de dienst grondgebiedzaken/infrastructuur en aan alle gemeentelijke
adviesraden.

