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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN 30 JANUARI 2020

Aanwezig: Wouter Rombouts, wnd. burgemeester.

Charlotte Klima, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, schepenen.

GEBRUIKSREGLEMENT RECLAMEBORDEN

Het college,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2019 houdende goedkeuring van de procedure aanvraag 
occasionele activiteiten en ontlenen feestmaterialen;

Gelet op het collegebesluit d.d. 6 november 2018 betreffende de goedkeuring van de reclameborden 
langs de wegen;

Gelet op de e-mail d.d. 8 januari 2019 van Erika Baluwé, verkeersconsulent betreffende goedkeuring 
van haar en de lokale politie over de locaties langs de gemeentelijke wegen;

Gelet op de e-mail d.d. 17 januari 2020 van Annika Struyfs, districtschef van Agentschap Wegen en 
Verkeer, district Brecht betreffende goedkeuring van de locatie langs de gewestwegen en het 
reglement;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit: Enig artikel

Geeft goedkeuring voor het gebruiksreglement voor de reclameborden.

algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

wnd. burgemeester,
Wouter Rombouts

algemeen directeur, wnd. burgemeester,

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Iefke Hendrickx



Gemeentelijke vaste dragers voor reclameborden 

Algemene bepalingen 

Op Schotens grondgebied staan 8 gemeentelijke vaste dragers voor reclameborden. 

Het is mogelijk om de borden te gebruiken voor de aankondiging van evenementen. 

Het plaatsen van reclame op deze gemeentelijke vaste dragers voor reclameborden is geregeld via 

onderstaand reglement. 

Het reglement is verkrijgbaar bij het evenementenloket, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten, tel. 03 

680 23 54, e-mail: evenementen@schoten.be of digitaal via www.schoten.be/promotie. 

Art. 1. 

Het is verboden reclameborden, van welke aard ook, aan te brengen op andere plaatsen dan de 

gemeentelijke vaste dragers voor reclameborden. Deze bevinden zich op volgende locaties: 

Gewestwegen: 

1. N121 Botermelkbaan ter hoogte van Het Schijn 

2. N121 Elshoutbaan ter hoogte van de Varenweg 

3. N115 Brechtsebaan ter hoogte van recreatiedomein De Zeurt 

4. N115 Calesberghdreef aan het kruispunt met de Churchilllaan  

Gemeentelijke wegen: 

5. Villerslei ter hoogte van brug 14 

6. Braamstraat aan het kruispunt met de Wijnegembaan 

7. Horstebaan voor de hondenwei 

8. Deuzeldlaan aan het kruispunt met de Stanislas Meeuslei. 

 

Art. 2. 

Een aanvraag voor plaatsing van een reclamebord op de gemeentelijke vaste dragers voor 

reclameborden wordt gericht aan het evenementenloket bij de aanvraag van het evenement via 

https://schoten.evenementenloket.be. Alle aanvragen worden overgemaakt aan het college van 

burgemeester en schepenen ter goedkeuring. 

Art. 3. 

De reclameborden zijn 60cm hoog, 244cm lang en 12mm dik. Voor de evenementen Scheldeprijs en 

Hello!Schoten worden er 2 plaatsen gereserveerd en mogen de borden dus 124cm hoog, 244cm lang 

en 12mm dik zijn. De 8 reclameborden worden minstens 1 maand op voorhand aan de gemeentelijke 

diensten geleverd. 

Art.4. 

Op de gemeentelijke vaste dragers voor reclameborden langs de gemeentelijke en gewestwegen 

mogen de reclameborden 15 dagen voor het begin van het evenement worden gehangen en ten laatste 

8 dagen na het einde van het evenement verwijderd.  

Art. 5. 

Iedereen mag een aanvraag indienen voor het plakken van affiches ter promotie van een evenement in 

Schoten. Er mogen geen reclameborden geplaatst worden die politieke acties of activiteiten 

aankondigen en ook niet voor commerciële doeleinden. 

mailto:evenementen@schoten.be
http://www.schoten.be/promotie


Art. 6. 

Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en helderheid, de verkeersveiligheid 

en de zichtbaarheid, is het verboden reclameborden te plaatsen die de bestuurders verblinden of 

misleiden, die – geheel of gedeeltelijk – verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van enige afstand 

met deze tekens kunnen verward worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van 

reglementaire tekens aantasten. 

Art. 7. 

De reclameborden worden enkel geplaatst door de gemeentelijke diensten. 

Art. 8. 

De enige uitzondering is de bewegwijzering. Dit zal nog steeds min. 6 weken op voorhand 

aangevraagd worden aan het evenementenloket via https://schoten.evenementenloket.be. Alle 

aanvragen voor bewegwijzering gaan voor goedkeuring naar het college van burgemeester en 

schepenen en indien de plaatsing langs de gewestwegen gebeurt naar het Agentschap Wegen en 

Verkeer, district Brecht, Bethovenstraat 66 te 2960 Brecht. 

Art. 9. 

Afwijkingen op dit reglement kunnen ten laatste 30 dagen voor aanvang van het evenement 

aangevraagd worden bij de burgemeester. 

https://schoten.evenementenloket.be/

