Reglement op publiciteit op spanframes
langs de invalswegen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 maart 2019

Artikel 1. Langs de invalswegen van de gemeente zijn frames opgesteld waar spandoeken op
bevestigd kunnen worden om gemeentelijke activiteiten aan te kondigen, alsook nietcommerciële activiteiten door Herenthoutse verenigingen en organisaties. Deze
dienstverlening is kosteloos.
Artikel 2. De zeven locaties van de frames zijn: – Bouwelse Steenweg – Bevelse Steenweg –
Itegemse Steenweg – Herentalse Steenweg – Wiekevorstse Steenweg – Nijlense Steenweg –
Doornstraat. Het college van burgemeester en schepenen is te allen tijde gemachtigd om
frames te verplaatsen, te verwijderen of bij te plaatsen.
Artikel 3. Op elk frame kunnen maximaal 4 spandoeken worden aangebracht: 2 in elke
rijrichting.
Artikel 4. Herenthoutse verenigingen en organisaties kunnen aanvragen om een spandoek
aan te brengen voor maximaal 3 weken. Voor langere evenementen, die in meer dan één
week plaatsvinden, geldt een absolute maximumtermijn van 4 weken. Het gemeentebestuur
behoudt steeds het recht om aanvragen te weigeren of om periodes in te korten op basis van
de eigen behoefte. Weigeren van spandoeken wegens plaatstekort kan geen enkel recht doen
ontstaan in hoofde van de aanvrager.
Artikel 5. Een aanvraag dient te gebeuren minimaal 2 weken voorafgaand aan de gevraagde
periode van plaatsing en dient vergezeld te zijn van het ontwerp van het spandoek, opgave
van het aantal te plaatsen spandoeken (maximaal 7) en locatie(s) van voorkeur. Het aantal
toegelaten
spandoeken
per
locatie
per
activiteit
is
beperkt
tot
één.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen en toegekend op basis van
beschikbaarheid van locaties.
Artikel 6. Spandoeken van het gemeentebestuur hebben steeds voorrang en zijn niet
onderworpen aan enige beperking.
Artikel 7. Het ophangen en verwijderen van de spandoeken gebeurt enkel door de
gemeentelijke diensten en telkens, in de mate van het mogelijke, op maandagen. De locatie
van het spandoek op het frame wordt bepaald door de gemeentelijke diensten. Onrechtmatig
aangebrachte spandoeken zullen verwijderd worden.
Artikel 8. Het afleveren van de spandoeken dient te gebeuren in de gemeentelijke magazijnen
(Koestraat 43), tijdens de week die voorafgaat aan de geplande plaatsing. Spanrekken dienen
niet te worden meegeleverd. Het ophangen van laattijdig geleverde spandoeken wordt met
een week uitgesteld. Het spandoek blijft eigendom van de aanvrager en kan na afloop van de
toegekende periode opgehaald worden op het adres van aflevering.
Artikel 9. Spandoeken zijn in afmeting verplicht 220 cm (breedte) op 75 cm (hoogte), en zijn
voorzien van van minimaal 14, en maximaal 24 ringen.
Artikel 10. Het gemeentebestuur kan beschadigde, vervuilde of verouderde spandoeken
weigeren.
Artikel 11. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van het
spandoek.

