REGLEMENT VOOR AANKONDIGINGEN VAN ACTIVITEITEN, OP EN LANGS
OPENBARE WEGEN
Artikel 1
In Sint-Gillis-Waas kunnen enkel aankondigingen gebeuren op locaties die door het college
van burgemeester en schepenen worden vastgesteld en daartoe worden ingericht.
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas voorziet gemeentelijke aankondigingsborden om
activiteiten op aan te kondigen.

Artikel 3
De gemeentelijke aankondigingsborden mogen slechts gebruikt worden door de volgende
instanties:
 Het gemeentebestuur
 Adviesraden
 Organisaties en verenigingen van Sint-Gillis-Waas met sociaal, sportief of
cultureel karakter
 Middenstandsverenigingen
 Organisaties en verenigingen van buiten Sint-Gillis-Waas, met sociaal,
sportief of cultureel karakter, voor zover de activiteit te Sint-Gillis-Waas
plaatsvindt.
 Organisaties en verenigingen met liefdadig oogmerk
 Competitie-activiteiten met een frequentie die niet hoger ligt dan 5x/jaar
Artikel 4
Elke aankondiging van een activiteit of organisatie op of langs de openbare weg is onderhevig
aan een toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De aanvraag tot toelating voor het aankondigen van een activiteit op bepaalde locaties dient
minstens 4 weken vóór de eigenlijke aankondiging gestuurd te worden aan het college van
burgemeester en schepenen, samen met de tekst die op het bord zal aangebracht worden.
Artikel 6
Toelatingen zullen afgeleverd worden in volgorde van datum van aanvraag (ontvangst) en
naargelang de beschikbare ruimte op de aankondigingsborden op de verschillende locaties.
Tijdens drukke periodes heeft het gemeentebestuur het recht om te beslissen om
aankondigingen slechts een verkorte periode te laten hangen, of om het aantal gevraagde
locaties te verminderen.
Artikel 7
De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing over het al dan niet
toelaten van de aangevraagde aankondiging op de gevraagde locatie(s).
Artikel 8
De gemeentelijke aankondigingsborden worden gedurende de aanvraagperiode kosteloos ter
beschikking gesteld en blijven eigendom van de gemeente.
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Artikel 9
Voor terugkerende activiteiten kunnen vaste borden voorzien worden die telkens opnieuw
kunnen gebruikt worden.
Artikel 10
De aanvrager schildert de nodige tekst op de gemeentelijke aankondigingsborden van de
nodige tekst. De borden moeten beschilderd worden. Andere materialen zoals bv. stickers zijn
niet toegelaten.
Artikel 11
De beschilderde aankondigingsborden worden door het gemeentebestuur opgehangen.
Artikel 12
De gemeentelijke aankondigingsborden worden door het gemeentebestuur opgehangen van
zodra er ruimte vrij is, en dit maximaal 4 weken vóór de geplande activiteit
Artikel 13
De gemeentelijke aankondigingsborden worden de 1e week na het beëindigen van de
activiteit weggenomen door het gemeentebestuur en worden teruggebracht naar het
gemeentemagazijn.
Artikel 14
Politieke propaganda, of reclame zonder aankondiging van activiteiten mogen niet op de
aankondigingsborden worden aangebracht. Deze borden dienen uitsluitend voor het
aankondigen van een activiteit.
Artikel 15
Op de openbare wegen is het verboden om op andere plaatsen dan op de gemeentelijke
aankondigingsborden activiteiten aan te kondigen.
Artikel 16
Alle niet geregelde aangelegenheden omtrent het gebruik van de gemeentelijke
aankondigingsborden worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen,
zonder verhaal.
Artikel 17
Dit reglement wordt van kracht op 01.01.2005. Vanaf die datum kunnen aanplakkingen en
aankondigingen op de nieuwe borden gebeuren. Vanaf die datum zullen alle andere borden
die niet werden aangevraagd worden verwijderd. Voor activiteiten die plaatsvinden vóór
01.01.2005 kan het college nog vergunningen afleveren volgens de vroegere regeling.
Artikel 18
De beschikkingen van deze verordening zijn niet van toepassing op de berichten en
bekendmakingen die door de wet of door algemene reglementen zijn geregeld.
Artikel 19
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene omstandigheden.
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Artikel 20
Elke overtreding van deze bepalingen wordt gestraft met gemeentelijke administratieve
sancties, krachtens het algemeen gemeentelijk politiereglement (met toepassing van GAS).
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