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OPENBARE AFFICHEBORDEN
RECLAMEBORDEN (PLAK- OF AANKONDIGINGSBORDEN)
WEGWIJZERS/ SPANDOEKEN/ FLYERS
OPENBARE AFFICHEBORDEN IN PUURS = PLAKBORDEN
PUURS CENTRUM
Hondsmarkt (Sjabi Bovenbouw) - 2 borden
Molenstraat - Fortbaan (JOC WIJland) - 2 borden in V-opstelling
Station Puurs – 1 bord
Scheeveld (Tekbroek) - 1 bord
R Verbelenstraat (tussen Toys en Toys en Bouwmarkt Rosiers) – 1 bord
Kruispunt Guido Gezellelaan - Molenstraat – richting Kalfort – 1 bord
Bocht Hof ten Berglaan (kruispunt met Hooiveld en Palingstraat) – 1 bord
Kruispunt Hof ten Berglaan – Fortbaan - 1 bord
Hof ten Berglaan (aan het bushokje) – 1 bord
Hondsmarkt – aan de sport- en evenementenhal – 1 groot bord
Kruispunt Bosdreef-Eikevlietbaan – 1 bord

KALFORT
L. Van Kerckhovenstraat (Chiro Kalfort) - 2 borden in V-opstelling
Spoorweg L. Van Kerckhovenstraat – 1 bord
RUISBROEK
Sauvegardestraat (station) - 1 bord
Gansbroekstraat (Prayon NV) - 2 borden in V-opstelling

BREENDONK
Schaafstraat (jeugdhuis 't Schuur) - 2 borden in V-opstelling
J. Hammeneckerstraat (Parochiezaal 't Centrum) - 1 bord

LIEZELE
Turkenhofdreef (Chiro Liezele) - 1 bord
Liezeledorp (aan de kerk) - 1 bord

SPELREGELS
1. Slechts twee affiches per bord – je zorgt ervoor dat
andere affiches van andere activiteiten (in de toekomst)
blijven hangen!
2. Je mag enkel de officiële plakborden gebruiken!
3. Zorg dat je alles proper achterlaat (gebruik de
vuilnisbakken)!

RECLAMEBORDEN (PLAK- OF AANKONDIGINGSBORDEN)
KLEINE BORDEN


Plaatsen van kleine reclameborden kan enkel na toestemming van het college van burgemeester
en schepenen en enkel buiten de bebouwde kom (inclusief zone rond punt Hof ten Berglaan tot
aan aankondiging bebouwde kom in Hof ten Berglaan en Molenstraat).



Plakborden plaatsen op een rotonde is niet toegestaan.



Uitzonderlijk worden bordjes toegelaten aan de fietsroute naast de spoorweg.



Er mogen maximum 6 bordjes van één
activiteit worden geplaatst/ per straat.



Ze mogen niet aangebracht worden aan
verkeerstekens of verkeerslichten.
Bordjes moeten zelfstandig geplaatst
worden op een aparte steun/drager.
Bevestiging aan bomen kan niet met
ijzerdraad, koord of nagels.



Bordjes moeten proper zijn en worden
gecontroleerd door de organisator. Elk
bord is gemerkt door de organisator.



Indien ze geplaatst worden op privé
grond, is de toestemming van de
eigenaar vereist.



Alles moet binnen de 8 dagen na de
KLEIN PLAKBORD OP EIGEN VOET
activiteit verwijderd worden, zo niet
worden alle kosten voor het opruimen en verwijderen door de
gemeentediensten ten laste gelegd van de overtreder en kan een gemeentelijke administratieve
sanctie worden opgelegd.



Maximum afmeting van de kleine reclameborden: hoogte 1 meter x 0,75 meter.

GROTE BORDEN


Bij grotere exemplaren dient de
organisator een specifieke aanvraag te
richten aan het college van burgemeester
en schepenen. Zij beslissen al dan niet of
een groter bord geplaatst kan worden en
op welke plaats. In de aanvraag worden
de plaatsen opgegeven waar de
organisator mogelijks borden wil plaatsen.
Het aantal en de afmetingen worden
opgegeven.



De eigenaar/ organisator zorgt ervoor dat
de borden op een veilige manier
worden geplaatst. Hij/ zij voert controles
uit op alle borden. Op deze manier
voorkomen we gevaarlijke situaties.



Indien u borden op gewestwegen wenst
SANDWICHBORD
te plaatsen, dient u een aparte aanvraag
in te dienen bij de bevoegde instantie. Dit
gebeurt door de organisator zelf. De gemeente draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid.


Voor gewestwegen (N16 & N17) moet je een aanvraag indienen bij District Ruisbroek

(fax: 03 866 12 97 & tel.: 03 860 01 20).

WEGWIJZERS


Bewegwijzering moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen en
kan pas vijf dagen voor de activiteit aangebracht worden. Alles moet binnen de acht dagen na
de activiteit verwijderd worden, zo niet worden alle kosten voor het opruimen en verwijderen
door de gemeentediensten ten laste gelegd van de overtreder.

SPANDOEKEN/ FEESTVERLICHTING


Spandoeken en feestverlichting moet ook aangevraagd worden bij het college van
burgemeester en schepenen en kan pas vijf dagen voor de activiteit aangebracht worden. Alles
moet binnen de acht dagen na de activiteit verwijderd worden, zo niet worden alle kosten voor
het opruimen en verwijderen door de gemeentediensten ten laste gelegd van de overtreder.



Indien een spandoek over de rijbaan hangt moet de afstand van de rijbaan tot de onderkant
van het spandoek minimum 4,5m zijn.



Kan aangebracht worden aan de plaats waar de manifestatie doorgaat of voor de activiteiten
die een zeker collectief en openbaar belang nastreven. Eventuele schade aan derden is
steeds ten laste van de aanvrager/ organisator.

FLYERS


Flyers uitdelen moet aangevraagd worden bij van het college van burgemeester en schepenen
(waar, wanneer en de contactgegevens van de organisator wordt opgegeven).



Bij het niet verwijderen van achtergebleven flyers worden alle kosten voor het opruimen en
verwijderen door de gemeentediensten ten laste gelegd van de overtreder (organisator).

AANDUIDING GRENZEN BEBOUWDE KOM

Foto is ook terug te vinden op www.jocwijland.be Hier kan je zoomen!

HET POLITIEREGLEMENT (GOEDGEKEURD OP 18 DECEMBER 2008)
TITEL 2 – DE OPENBARE NETHEID EN ORDE
Hoofdstuk 1 – Netheid van de openbare ruimte

Afdeling 5. Aanplakking en graffiti.
Onderafdeling 1. Aanplakkingen
Artikel 18.

Wordt verboden het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld -en fotografische
voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen,
aanplantingen, plakborden, voor -en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen,
zuilen, bouwwerken, monumenten, verkeerstekens en andere langs de openbare weg
of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden op andere plaatsen dan die
welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking zijn bestemd en desgevallend
vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de
gebruiksgerechtigde. Verder is het aanbrengen van publiciteit, van welke aard ook,
onderworpen aan de voorschriften die hierna volgen.
Bovendien mogen publiciteitsborden slechts geplaatst worden na het bekomen van
een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. In deze
toelating kan dit college beperkende voorwaarden opleggen.

Artikel 19.

Het aanbrengen van aanplakbiljetten van welke aard ook mag uitsluitend geschieden
op de daartoe bestemde plaatsen, met uitzondering van de officiële en notariële
aankondigingen die ook aan de betrokken eigendommen mogen aangeplakt worden.
Het college van burgemeester en schepenen, rekening houdend met de
reglementering op affichage en publiciteit langs toeristische wegen en in
landschappen, duidt de plaats aan op de gemeente-eigendommen voor het
aanplakken. Het college kan ook toelating verlenen na schriftelijke aanvraag van de
betrokken eigenaars voor het in gebruik nemen van private aanplakplaatsen.

Artikel 20.

De regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten moeten verwijderd worden binnen de
acht dagen nadat de bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn verdwenen of hun
termijn zijn verstreken.

Artikel 21.

Ter gelegenheid van de Wetgevende, Provinciale en Gemeenteverkiezingen mag
geen aanplakbrief, bericht of plakkaat, behoudens de verkiezingspropaganda, van
welke aard ook, aangebracht worden op de aanplakborden die door het
gemeentebestuur ter beschikking zijn gesteld voor gewone mededelingen. Vanaf de
zaterdag voor de verkiezingen te 21 uur tot en met de zondag van de stemming om 15
uur, is het verboden om het even welke aanplakbrieven, berichten of plakkaten aan te
brengen in de gemeente, behalve voor de dringende gevallen bij de wet geregeld.

Artikel 22.

Het is verboden aan te plakken op plaatsen die door het gemeentebestuur
voorbehouden werden voor het uithangen van officiële mededelingen.

Artikel 23.

Worden gestraft : Zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken,
scheuren, overplakken of besmeuren.

Artikel 24.

Publiciteitsinrichtingen of uithangborden die conform het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 april 2000 vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning
mogen geen andere aanduidingen bevatten dan de naam van de uitbater of van de
firma en de benaming van het product of van de bedrijvigheid waarvoor publiciteit
wordt gemaakt, op voorwaarde dat de betrokkene of de firma ter plaatse zijn zetel
heeft, of dat de handel of de bedrijvigheid er gevestigd is en mits de werken,
handelingen en wijzigingen niet strijdig zijn met goedgekeurde niet vervallen
verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze
publiciteitsinrichtingen moeten gevestigd zijn op de zetel van de betrokkene.
Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte
worden aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke
uitgever als verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever
vermeld, dan is de organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de
verdachte.

Onderafdeling 2. Graffiti

Artikel 25.

Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art 534 bis) of met een administratieve geldboete van maximum 250
euro zij die zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende
goederen.

Afdeling 2. Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen in de openbare ruimte.
Artikel 196.

Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de
burgemeester in de openbare ruimte publiciteit of propaganda te voeren door middel
van daartoe ingerichte voertuigen of door middel van draagbare borden en doeken.

Artikel 197.

Het is verboden in de openbare ruimte publiciteit te maken of op de openbare
weg door gelijk welk procédé reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen
te houden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 198.

Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de
burgemeester producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk
te koop aan te bieden.

Artikel 199.

Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in
de openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van
de burgemeester.
Naar aanleiding van de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden
lastig gevallen, tegengehouden of aangegrepen.

