Reglement publiciteit op grondgebied Kortemark
Artikel 1:
Dit reglement bevat de afspraken voor alle publiciteitsborden (spandoekframes,
inschuifborden en infokiosken) in elke deelgemeente van Kortemark.
Artikel 2: gebruikers
Erkende Kortemarkse verenigingen, Kortemarkse gemeentelijke diensten en de
Kortemarkse scholen kunnen hun activiteiten en evenementen aankondigen via de
inschuifborden, infokiosken en de spandoekframes van de gemeente. Er worden geen
andere publiciteitsborden toegelaten op openbaar domein in Kortemark.
Artikel 3: voorwaarden
De activiteiten en evenementen die in aanmerking komen voor publicatie op de 3
vermelde publiciteitskanalen moeten voldoen aan volgende criteria:
organisatoren zoals vermeld in artikel 2;
plaatsvinden op het grondgebied van Kortemark;
publiek toegankelijk zijn (niet beperkt tot een specifieke doelgroep of op
voorwaarde van lidmaatschap van de vereniging);
geen politieke, religieuze of commerciële boodschap bevatten en niet in strijd zijn
met de openbare orde.
Artikel 4: locatie
De inschuifborden zijn te vinden op de volgende plaatsen :
Kortemark : gemeentehuis, Stationsstraat 68
Handzame : Handzamestraat, kruispunt Aarsdamstraat
Edewalle : ontmoetingscentrum Edewallehof
Zarren : Zarrenplein
Werken : Werkenplein
Per deelgemeente is er 1 locatie waar er 5 inschuifborden en 1 spandoek kunnen geplaatst
worden.
De spandoekframes zijn te vinden op de volgende plaatsen :
Kortemark : Torhoutstraat, ter hoogte van huisnummr 97
Handzame : Handzamestraat, kruispunt Aarsdamstraat
Edewalle : Edewallestraat 80 of Koekelarestraat 93
Zarren : hoek Klerkenstraat en Mollestraat
Werken : Steenstraat, brug ter hoogte van huisnummer 2
Per deelgemeente is er 1 locatie waar er 5 inschuifborden en 1 spandoek kunnen geplaatst
worden.
De infokiosken, die bedoeld zijn om affiches aan te plakken, bevinden zich:
Kortemark: OC De Kouter, Ichtegemstraat 2a
Handzame: jeugdhuis De Meeuwe, Elflijnenlaan
Edewalle: OC Edewallehof, P.D. Vanhautestraat 12a
Zarren: OC Albatros, Stadenstraat 25a
Werken: OC Hemelsdale, Vladslostraat 9

Artikel 5:
De erkende verenigingen die een activiteit via de inschuifborden wensen aan te kondigen,
moeten hiervoor zelf een bord maken met de volgende afmetingen : hoogte = 30 cm;
breedte = 244 cm; dikte = 1,5 à 1,8 cm.

De doeken in de spandoekframes zijn 200cm op 140cm, rechtopstaand formaat. Ook
hiervoor moet de gebruiker zelf een spandoek laten maken en de bijhorende elastieken
bestellen.
Artikel 6: hoe aanvragen?
De aanvraag voor plaatsreservatie voor spandoekframes en voor de inschuifpanelen kan
maximum 1 jaar vooraf gebeuren door te mailen naar reservaties@kortemark.be, te bellen
naar 051 566108 of aan het vrijetijdsloket Kortemark aan te vragen.
Om affiches op de infokiosken te plakken, dient er geen aanvraag te gebeuren.
Artikel 7:
De borden en spandoeken mogen uitgehangen worden ten vroegste vanaf 1 maand voor
de activiteit tot maximum 1 week erna. Voor de affiches op de infokiosken dienen er geen
bijzondere termijnen te worden gehanteerd.
Artikel 8:
Eenzelfde activiteit mag aangekondigd worden, hetzij op alle locaties tegelijkertijd, hetzij
op de locatie van de deelgemeente waar de activiteit plaatsvindt.
Artikel 9:
De verenigingen moeten zelf hun spandoekframes en inschuifborden uithangen en tijdig
weer verwijderen. Indien dit laatste niet gebeurt binnen de termijn van één week na de
datum van de activiteit of indien er borden of spandoeken hangen zonder aan te vragen,
dan zal de technische dienst de borden in kwestie in beslag nemen. De kosten voor het
weghalen worden vastgesteld op 10 euro per bord of spandoek met een maximum van
50 euro en zijn ten laste van de organisator.
Artikel 10:
Indien er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, telt de volgorde van
aanvraag.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur Kortemark kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of
verantwoordelijk zijn voor beschadigingen aan, diefstal van of gelijk welke vorm van
misbruik van de borden.
Artikel 12: Publiciteit langs gewestwegen en toeristische verkeerswegen:
Wenst u een bord te plaatsen langs een gewestweg (Staatsbaan, Esenstraat,
Roeselarestraat en Stadenstraat), dan dient u dit aan te vragen via het Agentschap
Wegen en Verkeer. Het plaatsen van publiciteitsmiddelen op het domein van de
gewestwegen is slechts in zeer bepaalde gevallen toegestaan. Daarnaast is verboden
borden te plaatsen in de landschappen en langs toeristische verkeerswegen (K.B.
14.12.1959). Voor Kortemark gaat dit om de Ichtegemstraat en de Koekelarestraat.
Artikel 13:
Dit reglement vervangt het:
-

Reglement op cultuurpanelen van de cultuurraad Kortemark;
Reglement op infokiosken, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad dd.
2/7/2007

Artikel 14:
De toepassing van dit reglement valt onder de bevoegdheid van het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 15:
Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortemark dd. 9 mei 2016
en treedt in voege op 10 mei 2016.

