AANVRAAGFORMULIER INFOBORDEN
Ondergetekende,

(naam :) ----------------------------------------------------------------------------------(functie in vereniging :) -----------------------------------------------------------------(adres:) ----------------------------------------------------------------------------------(telefoon :) --------------------------------------------------------------------------------

dient bij deze een aanvraag voor het plaatsen van infoborden in voor volgende vereniging :
(volledige naam vereniging : ) --------------------------------------------------------------------------------------voor de aankondiging van volgende activiteit :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exacte periode dat de borden zullen uithangen : ---------------------------------------------------------------(maximum drie weken vóór en één week na de activiteit start op zaterdag en einde op vrijdag)
Op de infoborden zal het volgende worden aangebracht : (ook data activiteit vermelden)

De borden zullen op volgende plaatsen worden aangebracht :
Duid maximum 8 plaatsen aan waar u een bord wil uithangen :
gevraagd:
Ja/Neen
ELEWIJT

kolom voor
administratie

kerkplein
Sportcomplex Den Dries

EPPEGEM

Martelarenplein
hoek Kreupelstr-S.Streuvelslaan (Schranshoeve)

HOFSTADE

Tervuursesteenweg parking station Hofstade
Zemstsestwg (parking Ontmoetingscentrum)

WEERDE

hoek Damstraat-R.Schumanlaan
kerkplein

ZEMST

parking gemeentehuis, kant Brusselsesteenweg
hoek Sint-Pietersstraat-Stationslaan

ZEMST-BOS

plein Linterpoortenlaan-Spiltstraat

ZEMST-LAAR

Spiltstraat (aan de gemeenteschool)

Ondergetekende nam kennis van het reglement
op de keerzijde.
Datum + Handtekening

Toegestaan voor ....... borden.
Te plaatsen van ...........................tot ...........................
Namens het College,

i.o. J. Bruggeman,
Algemeen directeur

V. Geerinckx
burgemeester
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REGLEMENT VOOR HET MAKEN VAN
AANKONDIGINGEN VOOR ACTIVITEITEN
EN FEESTELIJKHEDEN

Artikel 1. Op een aantal plaatsen in de
gemeente informatiepalen te voorzien waarop
personen en verenigingen een bord kunnen
plaatsen
voor
het
aankondigen
vanhun
activiteiten van culturele, socio-culturele aard,
sport en algemeen nut.
Het college van
burgemeester en schepenen wordt gelast met
de vaststelling van de inplantingsplaatsen.
Art. 2. De plaatsing wordt slechts toegestaan
aan
elke
persoon
(natuurlijke
persoon,
rechtspersoon) gevestigd te Zemst, of aan elke
andere persoon indien de activiteit in Zemst
plaatsvindt,
behoudens
uitzonderingen
goedgekeurd
door
het
college
van
burgemeester en schepenen.
Ingeval van
meerdere aanvragen per opstelplaats wordt
voorrang gegeven aan personen gevestigd te
Zemst.

rechter en linker uiteinde, in het midden van de
hoogte.
De achterzijde van de borden in
voorzien van een zwarte kleur.
Art. 8. De borden kunnen maximum 3 weken
vóór de aangekondigde activiteit geplaatst
worden en moeten ten laatste 1 week na de
festiviteit weggehaald zijn.
Art. 9. De informatieborden dienen in principe
uitsluitend voor het aankondigen van de
activiteit. Mits goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen kan, bij
uitzondering, een logo of beknopte reclame
toegestaan worden.
Art. 10. Overtredingen op dit reglement worden
beteugeld met politiestraffen.

Art. 3. De aanvraag voor het plaatsen van een
aankondigingsbord wordt schriftelijk gericht aan
de
burgemeester.
De
speciale
aanvraagformulieren
kunnen
uitsluitend
afgehaald worden op de Cultuurdienst van
Zemst, De Griet 1 te 1980 Zemst. Mits betaling
van
de
verzendingskosten
bestaat
de
mogelijkheid
de
aanvraagformulieren
telefonisch te bestellen (tel. Cultuurdienst (015)
61.88.94).
Art. 4. De aanvraag mag maximum 4 maanden
vóór de datum van de activiteit ingediend
worden voor personen gevestigd te Zemst én
indien de activiteit in Zemst. Indien de persoon
gevestigd is buiten Zemst of indien de activiteit
plaatsvindt buiten de gemeentegrenzen wordt
deze maximumtermijn voor de aanvraag
teruggebracht tot 3 maanden. De aanvragen
zullen in volgorde van de postdatum (of bij
afgifte
op
het
gemeentehuis,
de
ontvangstdatum) behandeld worden.
Art. 5. Per activiteit mogen maximaal acht
inplantingsplaatsen worden aangeduid.
Art. 6. De vereniging wordt schriftelijk op de
hoogte gebracht van het besluit over het al dan
niet
toelaten
van
de
aangevraagde
aankondigingen.
Art. 7. De aanvragen maakt en plaatst de
borden zelf. Deze borden, voorzien van de
nodige tekst, hebben als afmetingen 2,44 m
breedte x 0,40 m hoogte x 1,20 cm dikte. De
gaten voor de bevestiging hebben een diameter
van 8 mm en bevinden zich op 0,60 m van het
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