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Goedkeuring reglement infoborden

De gemeenteraad,
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013 aangaande aanpassing van het
reglement tot het plaatsen van berichten op het gemeentelijk elektronisch infobord;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 tot het
verlenen van een concessierecht te Markt;
Het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2021 tot goedkeuring van de
concessievoorwaarden voor het plaatsen van een LED-bord op de Markt;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2021 aangaande
aanduiding concessionaris voor domeinconcessie op de Markt.
Feiten, context en argumentatie
Door de komst van een nieuw LED-bord op de Markt en het verhuizen van het huidige
digitale infobord naar de parking (tegen Bergense Steenweg) van sportcomplex 't
Kapelleke is een aanpassing nodig van het huidige reglement.
Op het nieuw LED-bord op de Markt worden afwisselend commerciële boodschappen, en
boodschappen van algemeen nut of van de gemeente of van verenigingen gepubliceerd en
dit tussen 6u ’s morgens en 23u ’s avonds. Tussen 23u en 6u worden hier geen berichten
getoond, om lichtvervuiling tegen te gaan. In geval van een crisissituatie wordt alle
berichtgeving op het informatiebord op de Markt gestaakt om voorrang te verlenen aan
crisiscommunicatie.
Op het infobord aan sportcomplex ’t Kapelleke worden 24u/24u berichten getoond van
activiteiten en evenementen die doorgaan op het sportcomplex.
De gemeente gebruikt de elektronische informatieborden dus voor haar eigen
berichtgeving en stelt deze ook ter beschikking aan commerciële actoren op het
grondgebied (enkel het bord op de Markt, via de concessie van City Screens), en aan
verenigingen. Deze laatste kunnen er gebruik van maken voor de aankondiging van hun
activiteiten.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het besluit van 14 oktober 2013 aangaande aanpassing van het reglement tot
het plaatsen van berichten op het gemeentelijk elektronisch infobord, wordt ingetrokken
met ingang van 6 juli 2021.

Artikel 2. Vanaf 6 juli 2021 wordt volgend reglement van toepassing met betrekking tot
het plaatsen van berichten op de elektronische informatieborden:
"Artikel 1: Terminologie en bepalingen
Er zijn 2 elektronische infoborden op Herenthouts grondgebied:
• één in het centrum op de Markt ter hoogte van huisnummer 25
• één op de site van Sportcomplex ’t Kapelleke, Bergense Steenweg 61, aan de
parking.
Met de site ‘Sportcomplex ’t Kapelleke wordt bedoeld:
• de sporthal
• alle bijhorende buitenterreinen en -infrastructuur
• de terreinen en bijhorende infrastructuur van KFC Herenthout.
Op het infobord op de Markt worden afwisselend commerciële boodschappen en
boodschappen zoals bepaald in dit reglement gepubliceerd en dit tussen 6u ’s morgens en
23u ’s avonds. Tussen 23u en 6u worden geen berichten getoond.
Op het infobord aan Sportcomplex ’t Kapelleke worden 24u/24u berichten getoond
zoals bepaald in dit reglement.
Artikel 2
De gemeente gebruikt elektronische informatieborden voor haar berichtgeving en stelt
deze ook ter beschikking aan verenigingen voor de aankondiging van hun activiteiten onder
de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in dit reglement.
Artikel 3
Op het elektronisch informatiebord op de Markt in het centrum kunnen berichten
opgenomen worden over:
1. Acute situaties (rampen, verkeersongevallen, wegwerkzaamheden, weerberichten
…);
2. De werking van de gemeentelijke diensten;
3. Activiteiten/evenementen georganiseerd door de gemeentelijke diensten of
activiteiten/evenementen waarbij de medewerking van een gemeentelijke dienst de
hoofdzaak uitmaakt;
4. Activiteiten/evenementen opgenomen in de UIT-kalender;
5. Boodschappen van algemeen nut.
Op het elektronisch informatiebord aan Sportcomplex ’t Kapelleke kunnen berichten
opgenomen worden over:
1. Activiteiten/evenementen die plaatsvinden op het sportcomplex;
2. Belangrijke wedstrijddata voor activiteiten op het sportcomplex van verengingen
actief op het sportcomplex.
Artikel 4
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;
Voor iedereen toegankelijk zijn;
Geen betrekking hebben op politieke doeleinden;
Geen betrekking hebben op private commerciële doeleinden;
Gepubliceerd zijn in de UiT-databank (www.uitdatabank.be) (voor berichten op het
digitale infobord op de Markt);
Plaatsvinden op het sportcomplex (voor berichten op het digitale infobord aan
sportcentrum ’t Kapelleke).
Artikel 5
De te publiceren boodschappen voor de informatieborden op de Markt en aan sportcentrum
‘t Kapelleke moeten via het e-loket op de gemeentelijke website aangeleverd worden,
tenminste twee weken voor de gewenste verschijningsdatum. De inhoud van de boodschap
kan ingekort of aangepast worden om een optimale leesbaarheid op het bord te
garanderen.
Artikel 6

Samen met de informatie wordt opgave gedaan van de gewenste verschijningsdatum en –
duur van de informatie. Berichten worden in principe niet langer dan drie weken per
activiteit gepubliceerd.
Artikel 7
Het staat het gemeentebestuur vrij berichten al dan niet te publiceren omwille van
noodwendigheden of andere redenen.
Artikel 8
In geval van een crisissituatie wordt alle berichtgeving op het informatiebord op de Markt
gestaakt om voorrang te verlenen aan crisiscommunicatie.
Artikel 9
Indien een activiteit of evenement niet doorgaat is het de verantwoordelijkheid van de
aanvrager om dit tijdig door te geven via communicatie@herenthout.be zodat de planning
op het infobord kan worden aangepast."
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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