GEMEENTELIJK REGLEMENT
OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE AANPLAKZUILEN

1. Mits inachtneming van dit reglement stelt het gemeentebestuur van
Kalmthout
verenigingen
in
de
gelegenheid
om
voor
het
aankondigen van hun openbare activiteiten gebruik te maken
van de gemeentelijke aanplakzuilen, voor zover ze geen louter
commercieel of politiek karakter hebben en ze niet strijdig zijn
met de openbare orde en de goede zeden.
2. De

gemeentelijke

aanplakzuilen

bevinden

zich

op

de

volgende

locaties
Heidestatieplein
ingang Kapellensteenweg, ter hoogte van de Zonnedauw
marktplein (aan het kruispunt)
kerk Achterbroek (hoek Kapelstraat – Kalmthoutsteenweg)
hoek Essensteenweg – Nieuwmoer-Dorp
3. Het is verboden affiches, van welke aard ook, aan te plakken op
andere openbare plaatsen dan op de aanplakzuilen. Overtredingen
zullen beboet worden.
4. Verenigingen mogen vrij van al hun openbare activiteiten een
affiche aanbrengen op elke gemeentelijke aanplakzuil. Per
vereniging mag er per aankondiging slechts een oppervlakte van
1 m x 1 m in beslag genomen worden.

affiches mogen op de aanplakzuilen
5. Enkel reglementaire
gehangen worden. Elke affiche moet onder andere vermelden de naam
van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever
(VU) met naam en adres. Er mogen geen witte of gele affiches met
zwarte tekst gebruikt worden.
6. De affiches mogen maximum 28 dagen voordat activiteit plaats
heeft, aangebracht worden. In geen geval mogen bij het plakken
affiches van activiteiten die nog moeten plaatsvinden volledig
overgeplakt worden
7. Iedereen
die
de
verantwoordelijkheid
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de
de

8. Bij voorkeur wordt steeds één exemplaar van de affiche afgegeven
op de gemeentelijke jeugd- en cultuurdienst, p.a. gemeentehuis
tel.: 03-620 22 65.
9. Verenigingen die op welke manier ook geen rekening houden met de
richtlijnen van dit reglement kunnen voor een periode van 1 jaar
uitgesloten worden van het gebruik van de gemeentelijke
aanplakzuilen.
10. Dit
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11. Dit
reglement
werd
goedgekeurd
door
het
College
Burgemeester en Schepenen in zitting van 30 september 2002.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De secretaris,
burgemeester,

De

Marleen Tilborghs

Lukas Jacobs
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