UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 8 juni 2006
Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
GEMEENTE

Aanwezig: MM. J. Vanschoubroek, Burgemeester- Voorzitter;
A. Debecker, J. Vicca, E. Nagels en V. Genoe, Schepenen;
A. De Coster, J. L. Deracourt, G. Denruyter, G. Holsbeek, M. Saelmaekers,
R. Geysermans, A. Scheys, O. Willems, P. Reekmans, L. Steenwegen,
M. Guelinckx en A. Laermans, Raadsleden;

3380 G L A B B E E K
P. Cloots, Gemeentesecretaris.
De Gemeenteraad:

Reglement op het gebruik van gemeentelijke infoborden en aanplakzuilen/-borden
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 juni 1979 ter vaststelling en goedkeuring van de
gemeentelijke politieverordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 oktober 2005 ter goedkeuring van het
politiereglement op de administratieve sancties;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad d.d.18 mei 2006;
BESLUIT
Enig artikel: het reglement als volgt wordt goedgekeurd
I Algemene bepalingen
Art. 1 Mits inachtnemeing van dit reglement stelt het gemeentebestuur van Glabbeek verenigingen in de
gelegenheid, voor het aankondigen van hun openbare activiteiten, gebruik te maken van gemeentelijke
infoborden en gemeentelijke aanplakzuilen en –borden
Art. 2 In dit reglement wordt verstaan onder:
1. gemeentelijk infobord: een metalen constructie van 3,85m op 2m, verdeeld in 6 vakken, met op het
bovenste paneel de aanduiding van de gemeente. Op de andere panelen kunnen aankondigingsborden
bevestigd worden. Elk aankondigingsbord is 50cm hoog en wordt in de metalen constructie geschoven, en
vervolgens met moeren vastgemaakt. De volledige constructie is stevig verankerd in de grond
2. gemeentelijke aanplakzuil: een betonnen constructie van 2m hoog met een diameter van 0,80m en
afgeschermd met een afdak
3. gemeentelijk aanplakbord: een houten bord voor aanplakking van affiches en aanplakbiljetten
II Gemeentelijke infoborden
Art. 3 Op de door het College van Burgemeester en schepenen vastgestelde plaatsen in de gemeente
Glabbeek worden infoborden geplaatst. Deze borden staan gratis ter beschikking van de gemeentelijke
diensten, adviesraden, (erkende) verenigingen en het onderwijs van Glabbeek voor het aankondigen van
tijdelijke activiteiten van culturele en sociaal-culturele aard, van jeugd, sport en algemeen nut en die
openstaan voor een breed publiek, een ruime uitstraling hebben.
Art. 4 Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:
1. frequent terugkerende competities, zoals voetbalwedstrijden, lessenreeksen
2. louter commerciële en private activiteiten
3. boven-lokale of nationale manifestaties, behalve indien zij medegeorganiseerd worden door een
Glabbeekse vereniging

Art. 5 Het College van Burgemeester en Schepenen dient steeds toelating te verlenen. Bij de toewijzing
van de infoborden dient volgende prioriteitenregeling gevolgd te worden:
1. gemeentelijke initiatieven
2. initiatieven vanuit het verenigingsleven aangesloten bij een door de gemeente erkende adviesraad
3. initiatieven vanuit andere verenigingen en organisaties
4. activitieten georganiseerd door het Glabbeekse Onderwijs
5. activiteiten en organisaties van politieke partijen in Glabbeek kunnen ook via deze infoborden
worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor de verkiezingen.
Art. 6 De aanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsbord gebeurt minstens 6 weken en maximum 1
jaar voor de activiteit met een daarvoor bestemd aanvraagformulier. De aanvragen worden in volgorde
van ontvangst behandeld. Indien er geen ruimte meer is om een bord te plaatsen, zal de vereniging
hiervan op de hoogte worden gebracht. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden op het
gemeentehuis, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek of gedownload worden via de gemeentelijke website
www.glabbeek.be. De volldig ingevulde aanvraagformulieren worden binnengeleverd op dit adres.
Art. 7 Na ontvangst van de schriftelijke toelating zorgt de aanvrager zelf voor de aanmaak van de
borden. De aanvrager zorgt zelf voor het aanbrengen van de teksten op de infoborden. Een infobord is 0,5
op 2 meter groot en is 9 mm dik, bestand tegen vochtigheid en met een witte achtergrond.
Art. 8 Volgende aspecten moeten minimaal vermeld worden: aard van de activiteit (wat gebeurt er)
datum en uur (wanneer gebeurt het) locatie (waar gebeurt het). De infoborden mogen geen reclame of
sponsoring dragen. Ook borden met teksten of afbeeldingen die indruisen tegen de openbare orde en de
goede zeden worden geweigerd. Bij de aanvraag wordt een ontwerp van het aankondigingsbord
toegevoegd. De gemeente Glabbeek behoudt het recht om borden te weigeren bij sterk falende kwaliteit.
Art. 9 De aankondigingsborden worden uitsluitend door de technische dienst van de gemeente Glabbeek
opgehangen. De borden met tekst worden, samen met de toelating voor plaatsing, ten minste 2 weken
voor de gewenste ophangdatum afgeleverd bij de technische dienst, militair domein, Steenbergestraat te
Glabbeek. Minimum 3 weken en maximum 4 weken voor de activiteit worden de borden opgehangen.
Art. 10 Na de activiteit worden de borden verwijderd door de technische dienst van de gemeente
Glabbeek. De borden dienen door de aanvrager afgehaald te worden bij de technische dienst, militair
domein, Steenbergestraat te Glabbeek, ten vroegste 1 week en ten laatste twee weken na de activiteit,
zoniet worden de borden eigendom van de gemeente.
III Gemeentelijke aanplakzuilen en -borden
Art.11 Op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde plaatsen in de gemeente
Glabbeek worden aanplakzuilen geplaatst. Via deze zuilen kan iedereen publiciteit voeren door
aanplakking langs de openbare weg.
Art. 12 Op de aanplakzuilen kunnen affiches en aanplakbiljetten voor tijdelijke activiteiten geplakt
worden. Hierbij zijn de bepalingen omtrent het voeren van publiciteit langs de openbare weg, zoals
geformuleerd in het politiereglement d.d. 14 juni 1979 en het politiereglement op de
administratrieve sancties d.d. 13 oktober 2005 van kracht.

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de Raad.
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(Get.) P. Cloots.

De Burgemeester-Voorzitter,
(Get.) J. Vanschoubroek.
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