Affiches en publiciteit
Publiciteitsborden
Voor het plaatsen van publiciteitsborden langs wegen op Waregems grondgebied, heb je toelating nodig
van het College van Burgemeester en Schepenen. Je kan dit aanvragen via de activiteitenfiche.
Voor het plaatsen van borden langs gewestwegen moet je zelf bijkomend toelating vragen bij de Vlaamse
Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer, President Kennedylaan 5 te 8500 Kortrijk, tel. 056 23 71 80 en
fax 056 23 71 66.
Het betreft volgende gewestwegen:
N43
Kortrijkseweg – Gentseweg, van de grens met Harelbeke tot de grens met Zulte
N357 Vijfseweg – Holstraat (buiten de ring) – Franklin Rooseveltlaan
N382 Expresweg, van de grens met Anzegem tot de grens met Wielsbeke
R35
Westerlaan – Zuiderlaan – Oosterlaan – Noorderlaan
N437 Kruishoutemseweg, tot de grens met Kruishoutem
N382b Verbindingsweg
Bij goedkeuring wordt toelating verleend tot het plaatsen van ten hoogste 20 publiciteitsborden langs
Waregemse wegen, ten vroegste een maand voorafgaand aan de activiteit. De borden moeten op eigen
dragers geplaatst worden, dus niet bevestigd aan elektriciteitspalen of verkeerssignalisatie.
Er mogen geen borden geplaatst worden in de omgeving van het rond punt Zuiderlaan/Verbindingsweg.
De borden mogen geen belemmering vormen voor de weggebruikers en moeten na afloop onmiddellijk
verwijderd worden.
Borden die zonder toelating worden geplaatst of borden die niet tijdig worden verwijderd na afloop van
de activiteit, worden weggehaald door de stadsdiensten op kosten van de verantwoordelijke.
Stedelijke aanplakborden
In Waregem staan op diverse locaties stedelijke aanplakborden voor het aanplakken van affiches. Op de
aanplakborden worden berichten bekendgemaakt van culturele, sportieve, educatieve, menslievende
aard. Worden hiermee gelijkgesteld: affiches van handelsforen en beurzen, van fuiven georganiseerd door
erkende verenigingen, van activiteiten van plaatselijke politieke partijen of bewegingen, met uitzondering
van kiespropaganda.
Je kan tegen betaling in de stadswinkel vijftien affiches afgeven, uiterlijk een maand voor aanvang van de
activiteit. De affiches worden twee weken voor aanvang van het evenement aangeplakt door de
technische dienst en dit op dinsdag. Er wordt voorrang gegeven aan Waregemse activiteiten. De
bekendmakingen zullen aangeplakt worden in functie van de beschikbare ruimte. Indien de affiches niet
werden aangeplakt, wordt de retributie terugbetaald.
Het aanplakken is onderworpen aan volgende retributie:
-

activiteiten die in Waregem plaatshebben

Formaat
50/75
Max AO 84/120
-

Aantal
Tot 15 affiches
Tot 15 affiches

Prijs
10 euro
20 euro

activiteiten die niet in Waregem plaatshebben

Formaat
50/75
Max AO 84/120

Aantal
Tot 15 affiches
Tot 15 affiches

Prijs
20 euro
40 euro

Mobiele aankondigingen
Reclamevoertuigen en/of aanhangwagens moeten op de rijbaan (dwz op de weg of op de parkeerstrook,
indien die er is) geparkeerd worden en mogen niet langer dan drie uur na elkaar parkeren.
Om met reclamevoertuigen met geluidsversterking in werking op het grondgebied van Waregem te mogen
rijden, moet vooraf steeds een toelating gevraagd worden aan de burgemeester
Reclamevoertuigen met geluidsversterking in werking mogen nergens stilstaan.

