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Artikel 4 

De panelen en/of vlaggen mogen maximum 4 weken voor de datum van de activiteit aangebracht worden. De 
panelen moeten binnen de 4 werkdagen na de activiteit worden weggenomen. Voor vlaggen gelden dezelfde 
termijnen, maar deze worden aangeleverd en afgehaald bij de technische dienst, die ze plaatst. 

De vijfde dag worden panelen tegen een vergoeding verwijderd door de gemeentediensten. Indien de panelen 
daarna niet worden afgehaald in de gemeentelijke werkplaats en/of indien de betaling van de vergoeding uitblijft, 
worden de panelen eigendom van het gemeentebestuur. 

Artikel 5 

De panelen moeten vervaardigd zijn uit weersbestendige materialen en moeten voldoen aan volgende afmetingen: 
2,5 meter breed en 0,4 meter hoog. 

De inhoud van de vermelde opschriften op panelen en vlaggen wordt bij de aanvraag vermeld. De aankondigingen 
moeten esthetisch zijn en mogen geen afbreuk doen aan de goede smaak en zeden. Verschillende activiteiten die 
kaderen binnen éénzelfde manifestatie moeten gebundeld worden op hetzelfde paneel. De panelen zijn slechts aan 
de voorzijde voorzien van een aankondiging. 

Artikel 6 

De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, vandalisme of diefstal van de 
panelen en/of vlaggen, noch voor oneigenlijk gebruik van de borden. 

Het bevestigen en wegnemen van de panelen gebeurt op verantwoordelijkheid van de gemachtigde vereniging in 
kwestie, voor vlaggen gebeurt dit door de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 7 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan in specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, 
afzonderlijk beslissen. 

Artikel 8 

Panelen die bevestigd werden zonder toelating, of die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5, 
worden ambtshalve door de gemeente verwijderd aan een tarief dat vastgesteld is in het gemeentelijk 
retributiereglement. 

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 juni 2016. 


