
Reglement op het gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen

1. Mits inachtneming van dit reglement stelt het gemeentebestuur van Brecht zowel Brechtse als
niet-Brechtse 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:
r Sint-Job-ln-'t-Goor

o Kruispunt Beukenlei - Schotensteenweg - Handelslei - Eikenlei
o Kruispunt Kerklei - Bethaniënlei

Brecht-Overbroek
o Kruispunt Molenstraat - Kapelstraat - Schotensteenweg
o Rotonde richting Wuustwezel, de Ringweg, het station en de Bethovenstraat -

Sint-Lenaarts
o Rotonde Eester - Hoogstraatsebaan - Kloosterstraat
o Lessiusstraat - ter hoogte van P+R

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 die activiteiten organiseren voor jongeren mogen vrij van al hun openbare
activiteiten affiches aanbrengen op elke gemeentelijke aanplakzuil.

5. Enkel reglementaire affiches mogen op de aanplakzuilen gehangen worden. Elke affiche moet
onder andere vermelden de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke
uitgever (VU) met naam en adres.

6. ln geen geval mogen affiches aangebracht worden over affiches waarmee andere
verenigingen activiteiten aankondigen, die nog niet voorbij zijn. Per vereniging mag er per
evenement slechts de ruimte van een A0 affiche worden ingenomen (B3cm X 11Bcm).

7. Elke aanvraag tot het gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen voor activiteiten met een
bijzonder karakter, welke niet in dit reglement vervat zijn, van een organisator welke niet
vernoemd wordt in dit reglement, dient men schriftelijk te richten aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal uitspraak
doen over elke aangelegenheid.

8. De affiches mogen slechts 4 weken voor aanvang van de activiteit aangebracht worden.

9. Elke overtreding van de beschikkingen van het huidig reglement wordt gestraft

De inbreuken op bovenvermelde bepalingen kunnen gesanctioneerd worden met een
administratieve sanctie van maximaal 350,00 euro. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit
bedrag beperkt tot maximaal 175,00 euro.

De administratieve sanctie wordt proportioneel bepaald in functie van de zwaarte van de feiten
die haar verantwoorden en in functie van eventuele herhaling. Herhaling bestaat wanneer de
overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden
voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Dit reglement werd goedgekeurd door het College van BurgemeesÍer en Schepenen in zitting
van 06 oktober 2020.
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Het Gemeentebestuur van Brecht
Voor akkoord

Annemie Marnef
Algemeen directeur
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