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PUNT X - 08  
 Aanvullend reglement op de aanplakkingen 
 
De raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de VR tot oprichting van een 
beroepsinstantie 
Gelet op de aanvullende omzendbrief op de openbaarheid van bestuur VR 2004/26 van 4 juni 2004 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten 
Gelet op ons reglement en de verbodsbepalingen op de aanplakkingen 

Gelet op het feit dat de aanplakkingen op de openbare gemeentelijke borden gereglementeerd moet 
worden 

besluit 
met  14 stemmen voor,  / stemmen tegen en  1 onthouding  
 
Artikel 1  Per evenement of meerdaagse evenementen mogen maximaal 2 affiches aangeplakt worden op de 

gemeentelijke aanplakborden en dit met een maximale oppervlakte samen of apart van 0,5 m² 
 
Artikel 2  De affiches mogen ten vroegste 1 maand voor het evenement aangeplakt worden 
 
Artikel 3  Elke affiche dient een verantwoordelijke uitgever met zijn/haar telefoonnummer te vermelden 
 
Artikel 4  Bij klacht na overplakking van niet verlopen activiteiten die op reglementaire wijze werden aangeplakt wordt 

een sanctie van 20 € per overplakking aangerekend aan de verantwoordelijke 
 
Artikel 5  De gemeente zorgt voor een bordje met toelichting bij dit besluit met daarop de vermelding in 2 talen: 

“maximaal 2 affiches en 0.5 m² -  1 maand voor evenement – overplakking: 20€ boete”  
 
Artikel 6 Het verbodsreglement op de andere aanplakkingen blijft onverminderd gelden en zal pas vervangen of 

aangevuld worden na invoering van een GAS-reglement 
 
Namens de gemeenteraad 
Bij verordening 
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