GOEDKEURING REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN GEVELBORDEN ‘MINDER SNEL,
DANK JE WEL’
GEMEENTERAAD 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het de campagne ‘Minder snel, dank je wel’ van de politiezone Neteland met als doel
het belang van een aangepaste snelheid te onderstrepen door het gebruik van gevelborden
met slogan en cartoon om daarna de burgers te motiveren om deze borden in hun straat te
hangen zodat de boodschap door de buurt gedragen wordt en niet van de ‘overheid’ komt; dat
in het kader van voornoemde campagne 25 gevelborden ter beschikking aan de gemeente
zullen worden gesteld;
Overwegende dat het de bedoeling is om voornoemde gevelborden ter beschikking te stellen
van iedere inwoner van de gemeente Herenthout maar met een jaarlijks vaste periode
voorbehouden voor de schoolomgevingen; dat voornoemde jaarlijkse vaste periode wordt
vastgesteld vanaf 15 augustus tot en met einde van de herfstvakantie;
Overwegende dat voor de goede orde het past om een reglement betreffende de ontlening van
deze gevelborden goed te keuren;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 september 2013 stelt het gemeentebestuur 25 gevelborden
‘Minder snel, dank je wel’ ter beschikking.
Artikel 2. Het in artikel 1 vermelde materieel mag ontleend en gebruikt worden door alle
inwoners van de gemeente Herenthout.
Het is niet toegestaan de gevelborden door te geven aan derden.
Artikel 3. In de periode vanaf 15 augustus tot en met de herfstvakantie worden de
gevelborden uitsluitend ontleend aan de volgende instanties:
- Vrije Kleuterschool De Luchtballon, Zusterstraat 1, 2270 Herenthout
- Vrije Lagere School De Luchtballon, Schoetersstraat 22, 2270 Herenthout
- Gemeenschapsschool ’t Klavertje, Vonckstraat 44, 270 Herenthout
- Gemeentelijke basisschool Klim-Op, Alberstraat 8, 2270 Herenthout
Artikel 4. De aanvraag tot het ontlenen dient schriftelijk (per brief, e-mail of fax) gericht te
worden aan:
Loket Vrije Tijd, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
Tel. 014/51.78 51
Fax. 014/50.78.30
e-mail: vrije.tijd@herenthout.be
De aanvraag dient ten vroegste 6 maanden en ten laatste twee weken voor de werkelijke
uitleendatum ingediend worden. Bij meerdere aanvragen voor eenzelfde uitleendatum is de
datum van ontvangst van de aanvraag bij voornoemd loket doorslaggevend voor het bepalen
van de volgorde van toewijzing.
Artikel 5. Het materieel kan worden ontleend voor een periode van maximum 2 weken.
Verlenging met maximum 1 week van deze uitleenperiode is mogelijk mits cumulatief voldaan
is aan volgende voorwaarden:
- Na verwittiging van de in het artikel 3 genoemde loket uiterlijk 2 werkdagen voor het
verstrijken van de eerste uitleenperiode;
- Indien het materieel nog niet werd voorbehouden voor een andere instantie tijdens de
periode van de gevraagde verlenging.
Artikel 6. Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het ter beschikking stellen van het in
artikel 1 genoemde materieel. Er is bovendien geen waarborg verschuldigd.
Artikel 7. De ontlener dient het materieel met de nodige zorg te behandelen.
Indien schade zou zijn aangebracht aan het ontleende materieel of indien het materieel geheel
of gedeeltelijk zou ontbreken, dient door de ontlener een vergoeding betaald te worden die
overeenstemt met een bedrag dat toelaat het materieel te herstellen dan wel te vervangen.
Zolang de aangebrachte schade niet werd vergoed, wordt de ontlener in kwestie uitgesloten
van verdere ontlening.
Artikel 8. De ontlener dient zich zowel bij de reservatie als bij het gebruik van het materieel
als een goed huisvader te gedragen.

Er wordt van de mogelijke ontleners verwacht dat zij er geen gewoonte van maken reservaties
te maken die nadien worden afgezegd, teneinde andere gebruikers toe te laten het gebruik van
het materieel in hun werking in te plannen.

