Aanvraagformulier voor het aanbrengen van publiciteitsborden aan
gemeentelijke roosters
Algemene politieverordening GR 05.12.13

AANVRAGER
Naam vereniging: ………………………………………………………………………………………
Naam verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….
PUBLICITEITSBORDEN
wenst grootte en aantal borden (maximum 8):
………. stuks met lengte 160 cm en hoogte 60 cm
………. stuks met lengte 100 cm en hoogte 60 cm
wenst de borden die de vereniging reeds bezit opnieuw te gebruiken en binnen te
brengen in het Gemeenschapscentrum d’Iefte
Tekst bord (*): …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
(*) de naam, de datum en de plaats van de manifestatie.

VOORWAARDEN
zal na de manifestatie en na verwittiging door het secretariaat van het
Gemeenschapscentrum d’Iefte de geschilderde borden komen ophalen in het
Gemeenschapscentrum d’Iefte binnen de 10 werkdagen. (Vóór een volgend gebruik moet
wel weer een schriftelijke aanvraag gebeuren.)
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GEMEENTELIJKE ROOSTERS
Molenhoek/Breestraat – ter hoogte van Sint-Annakerk
Belgiek – kruispunt
Vichtesteenweg – ter hoogte van Sint-Rochusweg
Achterstraat – ter hoogte van kruispunt met Beverenstraat
De Barakke
Vercruysse de Solartstraat – ter hoogte van tennispleinen
Sint-Lodewijk – parking kerk
Sint-Lodewijk – ter hoogte van kruispunt Kapelstraat/Otegemse steenweg
Gelieve aan te kruisen welke roosters je wenst te gebruiken.

Datum: …………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:

Uittreksel uit het gemeenteraadsreglement:
-

-

-

-

na goedkeuring kunnen er gratis borden worden afgehaald in het Gemeenschapscentrum
d'Iefte tijdens de openingsuren (graag een seintje vooraf) of kunnen de in bezit hebbende
borden hergebruikt worden.
de borden dienen als volgt geschilderd te worden: de ondergrond is steeds in een lichte kleur
geschilderd. De op het bord aangebrachte tekst mag niet meer beslaan dan: het logo en/of de
naam van de organisator, aan te brengen in een vrij te kiezen kleur; (*) de naam, de datum en
de plaats van de manifestatie, aan te brengen in geschilderde hoofdletters.
de geschilderde borden worden terug binnengebracht in het Gemeenschapscentrum d'Iefte en
de ophanging gebeurt uitsluitend door de gemeentelijke diensten, maximum 1 maand voor
de datum waarop de manifestatie plaats vindt (max. 1 bord per rooster).
na de manifestatie worden de borden afgehaakt van de roosters uitsluitend door de
gemeentelijke diensten en na verwittiging door Gemeenschapscentrum d'Iefte, moet de
aanvrager de door hem geschilderde borden komen ophalen in het Gemeenschapscentrum
d'Iefte tijdens de openingsuren binnen de 10 werkdagen.
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