REGLEMENT VOOR PLAATSING VAN TIJDELIJKE PUBLICITEITSPANELEN
OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE KASTERLEE PER 01/01/2015


De aanvraag tot toelating voor het plaatsen van tijdelijk publiciteitsborden verloopt online via
het digitale evenementenloket (www.kasterlee.be/evenementenloket);



De aanvraag dient minimaal één maand voor aanvang van activiteit ingediend te worden;



De aanvrager kan enkel op gemeentelijke wegen tijdelijke publiciteitsborden plaatsen;



Het plaatsten van tijdelijke publiciteitsborden langst gewestwegen is niet langer toegestaan;



De aanvrager mag maximaal tien (10) tijdelijke publiciteitsborden plaatsen langs gemeentelijke
wegen op het ganse grondgebied van de gemeente;



De aanvrager moet nominatief de locaties opgeven waar de tijdelijke publiciteitsborden worden
geplaatst;



De tijdelijke publiciteitsborden mogen slechts veertien (14) dagen voor aanvang van de activiteit
geplaatst worden en dienen ten laatste de achtste (8ste) dag erna weer verwijderd te worden



De maximale oppervlakte van een tijdelijk publiciteitsbord mag 2,1 m² per bord bedragen



De plaatsing van een tijdelijk publiciteitsbord dient op minimaal 0,75m van de rand van de
rijweg en niet in de nabijheid van kruispunten te gebeuren;



De tijdelijke publiciteitsborden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen en mogen
geen visuele belemmering vormen die de (verkeer)veiligheid in het gedrang kan brengen;



De tijdelijke publiciteitsborden moeten op eigen palen worden geplaatst, mogen niet aan
bomen, verlichtingspanelen, verkeerslichten of andere signalisatie vastgemaakt worden;



De aanvrager is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen (extra
versteviging om bij slechte weeromstandigheden verkeersveiligheid te garanderen), inclusief
eventuele schade aan nutsvoorzieningen en/of ondergrondse leidingen;



Tijdelijke publiciteitsborden zijn enkel toegestaan voor activiteiten op het grondgebied van de
gemeente georganiseerd door non-profit of socio-culturele verenigingen;



Tijdelijke publiciteitsborden voor commerciële activiteiten en/of activiteiten die georganiseerd
worden door niet-erkende verenigingen en/of door derden zijn niet toegelaten;



Niet toegelaten tijdelijke publiciteitsborden worden op kosten van de aanvrager verwijderd;

maandag 14 - 17 & 18 - 20 uur
donderdag 9 – 12 uur
of na afspraak (ook op zaterdag)

evenementen@kasterlee.be
014 85 99 80
www.kasterlee.be

