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ARTIKEL 1
Op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van
afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar
domein, is het aanplakken of aanbrengen van publiciteit van welke aard ook en in gelijk welke vorm
verboden behoudens uitdrukkelijke toelating, alsmede behoudens de hiernavolgende bepalingen.
Het aanplakken is mogelijk op privébezit, op voorwaarde dat de eigenaar en/of gebruiker vooraf zijn
schriftelijke toestemming geeft.

ARTIKEL 2
De gemeentelijke infoborden bestaan uit een ijzeren frame, 1 vast houten paneel (188 x 45 cm) met
tekst en wapenschild en 4 verwisselbare panelen (188 x 85 cm) voor de aankondigingen.
Locaties:
- HALEN, Staatsbaan voorbij de carwash
- HALEN, Diestersteenweg
- ZELEM, Kerk (2 zijden)
- LOKSBERGEN, Kerk

ARTIKEL 3
Het is verboden affiches, reclame, … aan te plakken op de gemeentelijke infoborden.

ARTIKEL 4
De gemeentelijke infoborden kunnen gebruikt worden door:
- alle stadsdiensten
- de stedelijke adviesraden en hun erkende verenigingen
- de Halense scholen
Voor andere aanvragen die niet vallen onder deze categorieën zal het college van burgemeester en
schepenen een aparte beslissing nemen.

ARTIKEL 5
De gemeentelijke infoborden mogen alleen gebruikt worden voor activiteiten georganiseerd door het
stadsbestuur, in samenwerking met het stadsbestuur of goedgekeurd door het schepencollege.

ARTIKEL 6
De aanvraag van een infopaneel gebeurt uitsluitend schriftelijk d.m.v. een ingevuld aanvraagformulier,
bestemd voor de stad Halen. Deze aanvraag moet minimum 5 werkdagen voor de gewenste
startdatum van de aankondiging worden ingediend bij de Cultuurdienst, Sportlaan 4A te Halen of per
email naar cultuurdienst@halen.be. De panelen worden gedrukt op kanaalplaat in full colour.
Indien je zelf de lay-out maakt van je paneel, stuur je het als pdf of jpg naar cultuurdienst@halen.be
en info@itprint.be met formaat 184,6 x 73,1 cm, schaal 1:1, 150dpi en bij voorkeur in CMYK kleuren
(RGB kleuren worden automatisch omgezet).

ARTIKEL 7
Wanneer een aanvraag tijdig wordt ingediend en goedgekeurd, kan de aanvrager minstens 14 dagen
over een infopaneel beschikken. Dit is tevens het maximum waarop een aanvrager recht heeft.
De aankondigingen van officiële activiteiten van de stad Halen (vb. kermis, herdenking van de Slag, …)
krijgen voorrang.
De plaatsen worden toegekend volgens de datum van de aanvraag en van de activiteit. Omwille van
organisatorische redenen kan een infopaneel eventueel langer ter beschikking worden gesteld,
afhankelijk van de beschikbare plaatsen op de infozuilen.
Stad Halen heeft het recht ongepaste affiches te weigeren.

ARTIKEL 8
De aanvrager betaalt alleen de productiekosten en de eventuele kosten voor de lay-out.
De Technische Dienst van de stad Halen zorgt gratis voor de plaatsing en het ophalen van de panelen.

ARTIKEL 9
De aanvrager ontvangt de factuur voor de productiekosten/lay-out van de panelen rechtstreeks van
de leverancier en zorgt voor een tijdige betaling aan de leverancier.
Het tarief bedraagt 25 euro per paneel, inclusief 21 % btw. Indien de aanvrager zelf de lay-out verzorgt
krijgt hij een korting van 5 euro per paneel.

ARTIKEL 10
Over eventuele vrijstelling van de bij dit reglement vastgestelde prijzen voor bijzondere activiteiten en
over mogelijke betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt beslist door het college van
burgemeester en schepenen.
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