Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 OKTOBER 2021 IN OPENBARE VERGADERING
Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix,
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre
Vanaken, Erik Maes, Brecht Verwulgen, raadsleden.
Jack Vissers, korpschef.

Verontschuldigd:

An Adriaenssens, wnd. algemeen directeur.
Ilse Stockbroekx, raadslid.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

AANPASSING REGLEMENT GEMEENTELIJKE AANPLAKBORDEN
De raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2019 betreffende het reglement gemeentelijke
aanplakborden;
Gelet op het aanbod van ondersteuning dat geboden wordt bij het promotie maken van activiteiten in
Schoten waarbij de nadruk ligt op digitale communicatie en printcommunicatie via lokale pers;
Gelet op het nieuwe reglement voor reclameborden voor activiteiten zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad d.d. 23 april 2020;
Overwegende dat we met de gemeentelijke aanplakborden vooral willen inzetten op de meest
effectieve plaatsen en een goede spreiding;
Gelet op het nieuwe voorstel voor reglement aanplakborden;
Gelet op de adviezen van cultuurraad d.d. 30 maart 2021 en 1 juni 2021 en jeugdraad d.d. 27 april
2021 en 1 juni 2021 ;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Besluit:
met 30 stemmen ja (eenparig)
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor,
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Erik Maes, Brecht Verwulgen, Lieven De Smet,
Véronique D'Exelle stemmen ja.
Artikel 1
Akkoord te gaan om het besluit d.d. 25 juni 2019 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het
het reglement "gemeentelijke aanplakborden", op te heffen.
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Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan het voorstel van het aangepaste reglement "gemeentelijke aanplakborden"
voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2025.
GEMEENTELIJKE AANPLAKBORDEN
Algemene bepalingen
Op Schotens grondgebied staan 11 gemeentelijke aanplakborden voor algemene berichtgeving en 11
gemeentelijke aanplakborden en 2 aanplakzuilen voor specifieke jeugdberichtgeving.
De borden zijn voorzien op plaatsen waar veel personen passeren: scholen, bushokjes, parken, …
Bij de plaatsing werd rekening gehouden met een zodanige spreiding dat alle Schotense wijken
beschikken over de nodige aanplakborden.
Het is mogelijk om de borden te gebruiken voor aankondiging van initiatieven, manifestaties,
evenementen, uitstappen, …
Het aankleven van affiches op deze aanplakborden is geregeld via onderstaand reglement.
Het reglement is verkrijgbaar bij 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 aanplakbiljetten, van welke aard ook, aan te brengen op andere plaatsen dan de
gemeentelijke aanplakborden. Deze aanplakborden bevinden zich op volgende plaatsen:
1.

Borgeindstraat – Kruiningenstraat

2.

Winkelstap – Calesberghdreef

3.

Rondpunt Churchilllaan – Constant Neutjensstraat

4.

Churchilllaan – Jozef Hendrickxstraat

5.

Gelmelenstraat – Zamenhoflaan (oud politiebureau)

6.

Hendrik Consciencestraat – Verbertstraat

7.

Paalstraat – Gasketelplein (politiekantoor)

8.

Eksterdreef – parking sportvelden De Zeurt

9.

Villerslei – Doncklaan

10.

Alfons Servaislei – Victor Frislei

11.

Sparrenlaan – Wezelsebaan

12.

Skatepark De Zeurt

13.

Cogelspark

Specifieke bepalingen aangaande aanplakborden voor algemene berichtgeving
Art. 2.
Een aanvraag voor goedkeuring van bevestiging van affiches wordt gericht aan het evenementenloket,
dit kan per mail via evenementen@schoten.be of persoonlijk aan het UiTPUNT. Een affiche wordt ter
nazicht bezorgd aan het evenementenloket. Bij twijfel over de aard van de activiteit of afdruk van de
affiche zal de aanvraag overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 3.
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Er mag één affiche aangebracht worden, met een maximumoppervlakte van 50 cm x 70 cm (= B2formaat). Op de affiche worden naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever (V.U.) en
van de organisatie vermeld (art. 299 en 300 van het strafwetboek).
Art. 4.
Iedereen mag een aanvraag indienen voor het plakken van affiches ter promotie van een activiteit in
Schoten en/of buiten Schoten. Er mogen geen affiches bevestigd worden die politieke acties of
activiteiten aankondigen.
Art. 5.
Bij goedkeuring levert het evenementenloket een bewijs af met vermelding vanaf welke datum er mag
geplakt worden. De aanvrager dient dit bewijs of een kopie van dit bewijs steeds bij te hebben bij het
plakken van de affiches.
Art. 6.
De organisatie mag zelf instaan voor het plakken van de affiches op de aanplakborden, ten vroegste 1
maand voor de activiteit. Indien men wenst dat de affiches aangeplakt worden door de gemeentelijke
dienst der werken, dienen 20 affiches aan het evenementenloket bezorgd te worden.
Art. 7.
Men mag geen affiches overkleven van activiteiten die nog moeten plaatsvinden.
Art. 8.
Afwijkingen op dit reglement kunnen ten laatste 30 dagen voor aanvang van de activiteit aangevraagd
worden bij de burgemeester.
Specifieke bepalingen aangaande de aanplakborden voor jeugdberichtgeving
Art. 9.
Een aanvraag voor goedkeuring van bevestiging van affiches wordt gericht aan het evenementenloket,
dit kan per mail via evenementen@schoten.be of persoonlijk aan het UiTPUNT. Een affiche wordt ter
nazicht bezorgd aan het evenementenloket. Bij twijfel over de aard van de activiteit of afdruk van de
affiche zal de aanvraag overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10.
Er mag één affiche aangebracht worden, met een maximumoppervlakte van 50 cm x 70 cm (= B2formaat). Op de affiche worden naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever (V.U.) en
van de organisatie vermeld (art. 299 en 300 van het strafwetboek).
Art. 11.
Iedereen mag een aanvraag indienen voor het plakken van affiches ter promotie van een activiteit in
Schoten en/of buiten Schoten. Er mogen geen affiches bevestigd worden die politieke acties of
activiteiten aankondigen.
Art. 12.
Er mogen enkel affiches bevestigd worden die activiteiten aankondigen voor de jeugd op de
gemeentelijke jeugdinfoborden en op de twee aanplakzuilen.
Art. 13.
Bij goedkeuring levert het evenementenloket een bewijs af met vermelding vanaf welke datum er mag
geplakt worden. De aanvrager dient dit bewijs of een kopie van dit bewijs steeds bij te hebben bij het
plakken van de affiches.
Art. 14
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De organisatie zal zelf instaan voor bevestiging van de affiches op de aanplakborden, ten vroegste 1
maand voor de activiteit.
Art. 15
Men mag geen affiches overkleven van activiteiten die nog moeten plaatsvinden.
Art. 16
Afwijkingen op dit reglement kunnen ten laatste 30 dagen voor aanvang van de activiteit aangevraagd
worden bij de burgemeester.
Wnd. algemeen directeur,
An Adriaenssens

Voorzitter,
Lieven De Smet
Voor eensluidend afschrift,

Algemeen directeur

Voorzitter

Rony Lejaeghere

Lieven De Smet
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