
 
 
 

REGLEMENT GEBRUIK GEMEENTELIJKE INFORMATIEBORDEN 

 
 
Artikel 1 
De gemeente Lendelede beschikt over een aantal gemeentelijke informatieborden, waar 
telkens drie inschuifpanelen kunnen bevestigd worden. Alle erkende gemeentelijke 
Lendeleedse verenigingen, adviesraden, onderwijsinstanties en gemeentelijke diensten 
kunnen gebruik maken van de gemeentelijke informatieborden. 
 
Artikel 2 
De aankoop, het beschilderen, het herstellen en het stockeren van de panelen is ten laste 
van de gebruiker. De borden zijn niet te koop bij de gemeente en moeten zelf aangekocht en 
aangemaakt worden. 
Er wordt gewerkt met schuifpanelen van 0,60m op max. 2,44m. Deze panelen zijn gemaakt 
uit waterproof multiplex platen, eventueel van een andere materie, met een dikte van 
maximum 8 mm. 
 
Artikel 3 
Het gebruik van deze gemeentelijke informatieborden moet schriftelijk aangevraagd worden 
bij de cultuurdiesnt, ten laatste 1 maand op voorhand. Deze beslist over de goedkeuring van 
de aanvraag; bij twijfel of discussie wordt de aanvraag doorverwezen naar het College van 
Burgemeester en Schepenen, die eigenmachtig beslist. 
 
Artikel 4 
Het plaatsen en demonteren van de panelen gebeurt door de vereniging zelf. De panelen 
mogen maximum 3 weken vóór de activiteit uitgehangen worden en worden ten laatste de 
eerste werkdag na de activiteit weggehaald. Wanneer dit niet gebeurt, zal het College van 
Burgemeester en Schepenen de opdracht geven aan de gemeentelijke technische dienst om 
de panelen te verwijderen en dit op kosten van de eigenaar van de borden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een zeshoekige inbussleutel van 6 mm. Geplaatste borden mogen niet door 
een andere gebruiker geplaatst of weggenomen worden. 
 
Artikel 5 
De datum van aanvraag bij de cultuurdienst bepaalt de voorrang bij het ophangen van de 
panelen. De aanvraag kan ingediend worden ten vroegste drie maanden vóór de activiteit. 
 
Artikel 6 
Dit reglement gaat in met ingang van 1 juli 2002; alle vorige versies van dit reglement 
vervallen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

ontvangen op : .................................... 
 

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIK  
GEMEENTELIJKE INFORMATIEBORDEN 

Aanvraag ten minste 30 dagen op voorhand sturen naar : 
  

Cultuurdienst Lendelede Tel. 051/31 58 72 
t.a.v. Wim Dierick Fax: 051/30 10 48 
A. Dassonvillelaan 3  
8860 Lendelede cultuurdienst@lendelede.be 
 
 
Identiteit aanvrager-vereniging 
 
naam vereniging :.................................................................................................... 
naam verantwoordelijke  :....................................................................................... 
adres verantwoordelijke :...................................................................................... 
    :...................................................................................... 
telefoonnummer(s) :............................................................................................... 
 
Gegevens betreffende de activiteit 
 
datum ophangen publicatie :.................................................................................. 
 
datum verwijderen publicatie :............................................................................... 
 
plaats van publicatie 
 - sporthal :                                         ja     nee (*) 
 - Burg. Vandemaeleplein :                ja     nee (*) 
 - hoek Rijksweg/Izegemsestraat :    ja     nee (*) 
 - begin Burg. Dussartlaan :              ja     nee (*) 
 

 (*) schrappen wat niet past 
 
Tekst zoals die wordt gepubliceerd 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


