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GEMEENTE STEENOKKERZEEL
Orchideeënlaan 17
■ B-1820 Steenokkerzeel

Artikel 1. Op een aantal plaatsen binnen de gemeente infoportieken te voorzien waarop elke vereniging
uit Steenokkerzeel – die aangesloten is bij een adviesraad – een paneel kan plaatsen voor het aankondigen
van hun activiteiten van culturele en socio-culturele aard, sportactiviteiten en manifestaties van algemeen
nut.
Ook elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad heeft recht op het gebruik van deze
infoborden, behalve voor verkiezingspropaganda.
Alleen de activiteiten die voorkomen op de gemeentelijke activiteitenkalender (opgemaakt eind november
van elk jaar) komen in aanmerking voor vermelding op de infoborden.
Ook benefietactiviteiten of acties voor goede doelen komen in aanmerking voor vermelding, ongeacht de
inrichter.
Art. 2. Er worden geen infoborden geplaatst voor
– Frequente competities of activiteiten.
– Loutere commerciële publiciteit.
– Verkiezingspropaganda.
– Nationale manifestaties.
– Borden met teksten of afbeeldingen die indruisen tegen de openbare orde, tegen de goede zeden of
tegen andere wettelijke bepalingen .
Art 3. De aanvraag voor het plaatsen wordt maximum 3 maanden en minimum 1 maand op voorhand
gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 4. Op het aanvraagformulier dient duidelijk de tekst in het Nederlands te staan die op de panelen zal
geplaatst worden. De titel van het evenement kan eventueel in een andere taal opgenomen worden. Er
mag geen publiciteit of sponsoring worden aangebracht op de infopanelen.
Art. 5. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden op de cultuurdienst of gedownload worden
van de gemeentelijke website. De aanvragen zullen in volgorde van de post- of ontvangstdatum behandeld
worden.
Art. 6. De aanvragers worden schriftelijk of per email op de hoogte gebracht van het besluit van het
college.
Art. 7. De borden kunnen maximum 17 dagen op voorhand geplaatst worden en moeten ten laatste 2
dagen na de activiteit verwijderd worden. Indien de datum van verwijdering wordt overschreden, zullen
deze panelen worden weggehaald door de gemeentediensten en zal er een kostenvergoeding van € 25 per
infobord worden aangerekend.
Art. 8. De panelen kunnen bij de gemeente worden aangekocht aan aankoopprijs. Andere panelen
mogen niet gebruikt worden.

Art. 9. Per activiteit mogen maximum 5 inplantingsplaatsen worden aangeduid.
organisatorisch haalbaar is, zal de gemeente hiermee rekening houden.
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Art. 10. De aanvrager plaatst en verwijdert de borden zelf binnen in dit reglement voorziene termijn.
Art. 11. Elk onrechtmatig gebruik of elke vorm van beschadiging, evenals alle andere overtredingen op
dit reglement worden beteugeld met politiestraffen.
Art. 12. Het staat de gemeentelijke diensten en OCMW vrij gebruik te maken van de infoborden – enkel
voor de door hen georganiseerde activiteiten –..
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