REGLEMENT AANPLAKBORDEN
Artikel 1:
De aanplakborden worden door het gemeentebestuur van Lummen voorzien en bieden de mogelijkheid tot
het aanplakken van affiches.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de plaatsen vast waar deze aanplakborden worden
opgericht en kan ten allen tijden de plaatsen wijzigen, aanplakborden bijplaatsen of verwijderen.
Artikel 2:
De aanplakborden worden ter beschikking gesteld voor affiches van evenementen en activiteiten die
georganiseerd worden door verenigingen of organisaties met een niet-commercieel doel. Alle andere
aankondigingen zijn verboden.
Artikel 3:
Het aankleven van affiches op de aanplakborden moet niet worden aangevraagd.
Artikel 4:
Affiches op de aanplakborden mogen maximaal A1-formaat (59,4x84,1cm) en moet minimaal A3-formaat
(42x29,7cm) zijn.
Artikel 5:
De affiches mogen niet strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere wettelijke vereisten.
Artikel 6:
Op de affiches moet duidelijk de naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke
uitgever vermeld worden. De verantwoordelijke uitgever is steeds een natuurlijke persoon.
Artikel 7:
Er mag op maximaal de helft van het aanplakbord affiches van hetzelfde evenement aangebracht worden.
Artikel 8:
Affiches mogen enkel door aanplakken op het daarvoor voorziene oppervlak worden aangebracht.
De affiches moeten op een ordentelijke manier aangebracht worden. Het is verboden reglementair
aangeplakte affiches af te scheuren of onleesbaar te maken, zolang de datum van het aangekondigde
evenement niet overschreden is.
Artikel 9:
Affiches mogen maximaal 1 maand voor het evenement worden aangebracht.
Artikel 10:
Alle aanplakborden worden minimum 2 keer per jaar door de gemeentelijke technische dienst gereinigd. Alle
affiches, dus ook degene waarvan de activiteit nog niet verstreken is, worden weggehaald.
Artikel 11:
Overtredingen op dit reglement worden gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties.
Dit reglement vervangt het reglement op het aanplakken in de gemeente, goedgekeurd op de gemeenteraad
van 29 april 1994.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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