
Reglement op het gebruik van de digitale infoborden 

Toepassingsgebied 

Art. 1: Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de gemeentelijke digitale 

infoborden, zijnde de 6 outdoor LED-borden van 4m² die werden geplaatst langs de 

invalswegen in Lummen, Rekhoven, Genenbos, Gestel, Meldert en Linkhout. 

Art. 2: De digitale infoborden staan opgesteld op de volgende locaties: 

 Dr. Vanderhoeydonckstraat, ter hoogte van nr. 56 (Oosterhof) 

 Rekhovenstraat, ter hoogte van nr. 49 

 Genenbosstraat, ter hoogte van nr. 86 

 Gestelstraat, ter hoogte van nr. 19 

 Meldertsebaan, ter hoogte van nr. 2 (Kalen Dries) 

 Linkhoutstraat, ter hoogte van nr. 192 (Kerk) 

Informatie gemeente & OCMW 

Art. 3: De digitale infoborden worden gebruikt door Gemeente & OCMW Lummen voor: 

 Boodschappen in verband met de werking van de diensten en de dienstverlening van 

gemeente & OCMW Lummen 

 Promoten van activiteiten of evenementen georganiseerd door gemeente & OCMW 

Lummen of waaraan gemeente & OCMW haar medewerking verleent, hetzij 

financieel, hetzij door het ter beschikking stellen van middelen of personeel 

 Informeren van de inwoners bij calamiteiten en acute situaties (bvb. rampen, 

verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten, …) 

 Informatie van algemeen belang (bvb met betrekking tot gezondheid, preventie, 

veiligheid, …) 

Informatie van derden 

Art. 4: Verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad kunnen een aanvraag 

doen om een eigen activiteit aan te kondigen via de digitale infoborden die aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

 De activiteit is publiek toegankelijk (activiteiten die enkel voor leden bedoeld zijn 

komen niet in aanmerking) 

 De activiteit heeft een occasioneel karakter (vinden bijvoorbeeld niet wekelijks of 

maandelijks plaats) 

 De activiteit is informatief, socio-cultureel, caritatief, sportief en/of recreatief van aard 

 De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Lummen of er een aantoonbaar 

verband mee hebben 

 De activiteit heeft geen commercieel karakter buiten het ondersteunen van de goede 

werking van de vereniging 

Art. 5: De dienst communicatie staat in voor de organisatie van het gebruik van de digitale 

infoborden en kan beslissen om inhoudelijke of taalkundige aanpassingen te doen en 

aanvragen op basis van dit reglement of andere wetgeving of reglementen te weigeren. 



Verder kan ook beslist worden om berichten te weigeren of in duurtijd in te korten naargelang 

het aantal aanvragen en de hoeveelheid andere informatie die voorzien is voor plaatsing op 

de infoborden op dat moment. Informatie en boodschappen van gemeente & OCMW 

Lummen hebben hierbij altijd voorrang op boodschappen van verenigingen 

Art. 6: Aanvragen voor de aankondiging van activiteiten gebeuren zoals omschreven op de 

gemeentelijke website, en dit ten vroegste twee maanden en ten laatste 14 dagen voor de 

activiteit.  

Art. 7: De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens in de 

aanvraag, en verklaart houder te zijn van de nodige auteursrechten en toestemming tot 

gebruik op alle tekst en audiovisueel materiaal die in de aanvraag zijn opgenomen.   

Art. 8: Activiteiten die de aanvrager niet zelf mee organiseert mogen niet worden ingegeven. 

Het foutief ingeven van activiteiten of het onjuist toeschrijven van een activiteit aan een 

bepaalde organisator kan vervolgd worden. 

Algemene bepalingen 

Art. 9: De boodschappen die worden getoond: 

 Mogen niet strijdig zijn met de openbare orde of als aanstootgevend worden ervaren 

 Mogen geen religieuze of politieke boodschap uitdragen en moeten commercieel 

neutraal zijn. 

 


