AANPASSING VAN HET REGLEMENT MET BETREKKINT TOT HET PLAATSEN VAN
BERICHTEN OP HET GEMEENTELIJK ELEKTRONISCH INFOBORD
GEMEENTERAAD VAN 14 OKTOBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat onze gemeente beschikt over een elektronisch informatiebord, dat geplaatst
is op de Markt;
Overwegende dat het aanbeveling verdient dat de verenigingen hun activiteiten zo breed
mogelijk bekend maken; dat de website ‘Uit in Vlaanderen’ hiervoor een zeer geschikt medium
is;
Overwegende dat uit de praktijk is gebleken dat verenigingen slechts moeizaam kunnen
bewogen worden hun activiteiten op voormelde website te plaatsen; dat het plaatsen van
activiteiten op deze website er echter kan toe leiden dat de tijdstippen van de verschillende
activiteiten beter op elkaar kunnen afgestemd worden; dat dit bijgevolg moet aangemoedigd
worden;
Overwegende dat een mogelijke aanmoediging erin bestaat de melding van de activiteiten op
de Uit-databank te koppelen aan de plaatsing van de advertentie voor de activiteit op het
elektronisch informatiebord;
Gelet op het voorstel van de heer Ben Verhaegen, raadslid, om een afwijking te voorzien voor
boodschappen van algemeen nut;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente stelt aan de verenigingen een elektronisch informatiebord ter
beschikking voor de aankondiging van hun activiteiten onder de voorwaarden en modaliteiten,
zoals bepaald in dit reglement.
Art. 2. Op het elektronisch informatiebord kunnen berichten opgenomen worden over:
1) acute situaties (rampen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten …);
1) de werking van de gemeentelijke diensten;
2) activiteiten/evenementen
georganiseerd
door
de
gemeentelijke
diensten
of
activiteiten/evenementen waarbij de medewerking van een gemeentelijke dienst de
hoofdzaak uitmaakt;
3) activiteiten/evenementen georganiseerd door verenigingen.
Art. 3. Om in aanmerking te komen voor publicatie op het elektronisch informatiebord, moeten
de activiteiten/evenementen van verenigingen voldoen aan volgende voorwaarden:
 georganiseerd worden door Herenthoutse verenigingen. Onder ‘Herenthoutse verenigingen’
dient verstaan te worden verenigingen die hun zetel hebben in Herenthout of die een
plaatselijke werking kunnen aantonen;
 doorgaan op het grondgebied van de gemeente Herenthout;
 voor iedereen toegankelijk zijn;
 geen betrekking hebben op politieke doeleinden;
 geen betrekking hebben op private commerciële doeleinden;
 gepubliceerd
zijn
door
Herenthoutse
verenigingen
in
de
UiT-databank
(www.uitdatabank.be). Voor boodschappen van algemeen nut kan het College van
burgemeester en schepenen een uitzondering toestaan.
Art. 4. De verenigingen, die hun activiteiten gepubliceerd wensen te zien op het
berichtenbord, verbinden zich ertoe de volledige gegevens van hun vereniging
(contactpersoon, bestuurssamenstelling, activiteitenkalender …) aan het gemeentebestuur te
bezorgen, telkens in de loop van de maand januari.
Art. 5. De te publiceren boodschappen moeten schriftelijk (op papier, via e-mail of e-loket)
aangeleverd worden aan de communicatieambtenaar tenminste 1 maand voor de gewenste
verschijningsdatum.
De ingediende informatie moet zo kort mogelijk verwoord worden. De volledige tekst op één
pagina bestaat maximaal uit 6 regels met elk 15 karakters.
De inhoud van de boodschap kan door de communicatieambtenaar ingekort of aangepast
worden om een optimale leesbaarheid op de borden te garanderen.
Art. 6. Samen met de informatie wordt opgave gedaan van de gewenste verschijningsdatum
en –duur van de informatie.
Berichten worden in principe niet langer dan vier weken, eventueel opsplitsbaar in
verschillende periodes, voor de datum van de activiteit gepubliceerd.

Voor de beschikbare tijd per uur per boodschap wordt door het bestuur rekening gehouden met
de hiërarchische indeling zoals beschreven in artikel 2 van dit reglement en met het aantal
boodschappen dat in een bepaalde week op het elektronisch informatiebord moet verschijnen.
Art. 7. Indien een overaanbod aan berichten wordt vastgesteld, wordt de voorkeur gegeven
aan verenigingen die eerder relatief minder aan bod kwamen.
Art. 8. De publicatie van een ingediend bericht op het elektronisch informatiebord mag niet als
een verplichting voor de gemeente beschouwd worden.
Het staat het gemeentebestuur vrij berichten te verwijderen in geval van noodzakelijke
meldingen door eigen of andere overheden of bij hoogdringende omstandigheden.
De communicatieambtenaar beoordeelt vrij – op basis van dit reglement - of, in welke vorm en
voor welke duur de ingediende informatie zal verschijnen.
Bij betwisting beslist het College van burgemeester en schepenen.

