
IZ 3  
VAARTKANT 

LINKS 

Bewegwijzering 



IZ 3  Vaartkant Links : huidige 

situatie 



Rode kruisjes zijn bedrijven die niet meer gevestigd zijn op het bedrijventerrein. 

Bordjes werden weggenomen. 

Enkel borden aanwezig wanneer je Vaartkant Links binnenrijdt vanuit Houtstraat. 

 



Goede voorbeelden 

 

 

 

Bosduin Kalmthout 

 

Rijkmaker Essen 

 



Bedrijventerreinen 

Bosduin Kalmthout en  

Rijkmaker Essen 

• Principe: de meeste bezoekers 

beschikken over het adres van 

het bedrijf dus wordt er eerst 

naar de straatnamen verwezen. 

De bedrijven die in het gedeelte 

van de straat gelegen zijn 

worden onder de straatnaam 

vermeld. De nummers achter de 

bedrijfsnamen zijn de 

huisnummers. 

• Doel: zo veel mogelijk ‘zoekend’ 

verkeer vermijden, wat leidt tot 

minder en veiliger verkeer 

binnen de bedrijventerreinen 

Principe en doel 
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Uniformiteit 

• Geen verplichting tot 

deelname aan deze 

actie 

• Maar: 

– Geen toelating tot 

plaatsen van eigen 

borden. 

– Na deze actie-> 

retributiereglement van 

toepassing = 75€/bord. 



Kostenplaatje 

IZ De Ring : 40,36€/st 

(1200x250 - maatwerk) 

straatnamen: 20,18€/st 

(1200x150) 

Bedrijven:20,18€/st 

(1200x150) 

Palen : 8€/st 

Ø 76 

Beugels:2€/st 

Ø 76 

 

Excl. BTW 

 



Project 

Stimuleren duurzame 

acties POM 

• Subsidies tot max.75% 

• (max. 30.000€) 

• Voorwaarden:  

– Min. 5 bedrijven op 

hetzelfde bedrijventerrein 

– aanvrager= 

• Bedrijvenvereniging of 

• Vertegenwoordigend bedr. 

– Bedrijven moeten: 

• Rechtspersoonlijkheid 

• Economische activiteit 

• Exploitatiezetel prov. Antw. 



Gezocht! 

• 1 bedrijf dat als 

aanvrager wil fungeren. 

• Ondersteuning bij 

indienen dossier door 

consulente lok. econ. 



Tijdschema subsidies 

• Subsidieaanvraag: 

– Uiterlijk 15/09/2014 

• Beslissing: 

– Woensdag 15/10/2014 

• Tussentijds rapport 

verloop project: 

– Vrijdag 15/07/2015 

• Uitgebreid eindverslag: 

– Vrijdag 8/07/2016 

  



Presentaties + 

subsidiereglement 

• De presentaties van 

vanavond en het 

volledig 

subsidiereglement: 
• http://www.brecht.be/werken-

ondernemen/ondernemen-

brecht/vergunningen/bewegwijzering-

bedrijven 


