Interlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
 03 / 660.14.45
 Secretaris: laure.daniels@stabroek.be

OVERZICHT REGLEMENTEN AANPLAKBORDEN
1. BRASSCHAAT
Je hebt als jeugdvereniging (vereniging zonder winstoogmerk) geen specifieke toestemming
nodig voor het plakken op de bestaande plakborden volgens de voorwaarden uit het
politiereglement.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. De initiatieven zijn van Brasschaatse en niet-Brasschaatse verenigingen en individuen
of organisaties zonder winstoogmerk.
2. Op de affiche worden de naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke
uitgever (VU) en van de inrichtende instantie vermeld.
3. Op eenzelfde kant van de gemeentelijke aanplakborden mogen de aangebrachte
affiches voor eenzelfde activiteit niet meer dan 1m² (A0-formaat) plaats innemen.
4. Het aanplakken van affiches mag gebeuren vanaf 21 dagen voor de datum van de
activiteit of het evenement.
5. Aanplakkers mogen de affiches die een activiteit of evenement op een vaste datum
aankondigen niet overplakken vóór deze datum voorbij is. De affiches die geen
aankondiging bevatten van een activiteit of evenement op een bepaald tijdstip zullen
door de aanplakkers met een datumstempel worden bekleed en mogen niet worden
overplakt, tenzij na het verstrijken van een termijn van 5 kalenderdagen na datum in
de datumstempel.
6. Het is verboden de affiches af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken of er
meldingen of tekeningen op aan te brengen.
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Locaties gemeentelijke aanplakborden Brasschaat:
B1 – Kapelsesteenweg, ter hoogte van het Sint-Michielscollege
B2 – Sint Antoniuslei, ter hoogte van de fietsenparking
B3 – Rustoordlei 85, ter hoogte van parking Chiro Kaart
B4 – Kaartseplein, ter hoogte van bushalte Augustijnslei
B5 – Prins Kavellei 108, ter hoogte van het KTA
B6 – Van Hemelrijcklei, ter hoogte van driehoekig pleintje aan Bredabaan
B7 – Door Verstraetelei 50, ter hoogte van het GIB
B8 – Elshoutbaan 21, ter hoogte van inkom sporthal
B9 – Het Heiken 43, ter hoogte van het jeugdcentrum
B10 – Lage Kaart 644, ter hoogte van parochiezaal d’Ouwe Kerk aan de draadafsluiting
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2. BRECHT
Het gemeentebestuur van Brecht stelt de Brechtse verenigingen die activiteiten voor
jongeren organiseren op het grondgebied van de gemeente Brecht, in de gelegenheid om
voor het aankondigen van hun openbare activiteiten gebruik te maken van de gemeentelijke
aanplakzuilen.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. De Brechtse verenigingen die activiteiten organiseren voor jongeren mogen vrij van
al hun openbare activiteiten in de gemeente affiches aanbrengen op elke
gemeentelijke aanplakzuil.
2. Van elke affiche moet duidelijk blijken welk de organiserende vereniging is. Van deze
vereniging moeten de contactgegevens ter beschikking zijn van het
gemeentebestuur.
3. In geen geval mogen affiches die aangebracht worden over affiches waarmee andere
verenigingen activiteiten aankondigen, die nog niet voorbij zijn. Per vereniging mag
er per evenement slechts de ruimte van een A0 affiche worden ingenomen (83cm x
118 cm).
4. De affiches mogen slechts 4 weken voor aanvang van de activiteit aangebracht
worden.
5. Het is verboden aankondigingen van politieke of commerciële aard en affiches die
strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden, aan te brengen op de
aanplakzuilen.
6. Elke aanvraag tot het gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen
a. Voor activiteiten met een bijzonder karakter, welke niet in dit reglement
vervat zijn,
b. Van een organisator welke niet vernoemd wordt in dit reglement,
dient men schriftelijk te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het
College van Burgemeester en Schepen zal uitspraak doen over elke aangelegenheid.
7. Verenigingen die op welke manier dan ook geen rekening houden met de richtlijnen
van dit reglement kunnen voor een periode van 1 jaar uitgesloten worden van het
gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen.
8. Bij overtreding van de voornoemde richtlijnen zal tegen de aanplakkers, of tegen de
verantwoordelijke uitgever van de affiche of de inrichter van de aangekondigde
activiteiten een proces-verbaal worden opgesteld.
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Locaties gemeentelijke aanplakborden Brecht:
BR1 – Kruispunt Beukenlei, Schotensteenweg, Handelslei en Eikenlei
BR2 – Kruispunt Kerklei en Bethaniënlei
BR3 – Kruispunt Molenstraat, Kapelstraat en Schotensteenweg
BR4 – Kruispunt Bethovenstraat en Ringlaan
BR5 – Kruispunt Eester, Hoogstraatsebaan en Kloosterstraat
BR6 – Lessiusstraat
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3. ESSEN

Essense verenigingen en verenigingen die op het grondgebied van de gemeente Essen
activiteiten organiseren mogen voor het aankondigen van hun openbare activiteiten vrij
gebruik maken van de gemeentelijke aanplakzuilen, voor zover ze geen louter commercieel
of politiek karakter hebben.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakzuilen is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. Van alle openbare activiteiten in de gemeente mogen affiches aangebracht worden
op elke gemeentelijke aanplakzuil.
2. Per vereniging mag er per aankondiging slechts een oppervlakte van 1m x 1m in
beslag genomen worden.
3. Elke affiche dient de naam van de betreffende vereniging en een verantwoordelijke
persoon als verantwoordelijke uitgever (VU) te vermelden.
4. Er mogen geen gele affiches met zwarte tekst gebruikt worden, deze zijn
voorbehouden aan notarissen, respectievelijk de overheid.
5. De affiches mogen slechts 3 weken voor de activiteit plaats heeft, aangebracht
worden.
6. In geen geval mogen affiches aangebracht worden boven affiches, waarmee andere
verenigingen activiteiten aankondigen die nog niet voorbij zijn.
7. Verenigingen die op welke manier ook geen rekening houden met de richtlijnen van
dit reglement, worden voor een periode van 6 maanden uitgesloten van gebruik van
de gemeentelijke aanplakzuilen.
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Locaties gemeentelijke aanplakzuilen Essen:
E1 – Essen Centrum: gemeentehuis (Heuvelplein)
E2 – Essen Wildert: Akkerstraat (aan het viaduct)
E3 – Essen Statie: omgeving voormalig zwembad
E4 – Essen Horendonk: aan de lichten richting Over d’Aa
E5 – Essen Hoek: Moerkantsebaan ter hoogte van café Bostella
E6 – Essen Heikant: Parking Delhaize
E7 – Essen Heikant: Parking sportpark Hemelrijk
E8 – Essen Wildert: Station
E9 – Essen Wildert: Kruispunt Steenovenstraat en Nolsebaan
E10 – Essen Horendonk: Hoek Over d’Aa en Postbaan
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4. KALMTHOUT

Jeugdvereningen mogen gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden voor de
aankondiging van activiteiten, voor zover deze activiteiten geen louter commercieel of
politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare orden en goede zeden.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. Verenigingen mogen vrij van al hun openbare activiteiten een affiche aanbrengen op
elke gemeentelijke aanplakzuil.
2. Per vereniging mag er per aankondiging slechts een oppervlakte van 1m x 1m in
beslag genomen worden.
3. Enkel reglementaire affiches mogen op de aanplakzuilen gehangen worden.
4. Elke affiche moet onder andere de naam van de organiserende vereniging en de
verantwoordelijke uitgever (VU) met naam en adres vermelden.
5. Er mogen geen witte of gele affiches met zwarte tekst gebruikt worden.
6. De affiches mogen maximum 28 dagen voordat de activiteit plaats heeft,
aangebracht worden.
7. In geen geval mogen bij het plakken affiches van activiteiten die nog moeten
plaatsvinden volledig overplakt worden.
8. Iedereen die de aanplakzuil gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid deze proper te
houden (gebruik de vuilbak!).
9. Bij voorkeur wordt er steeds één exemplaar van de affiche afgegeven op de
gemeentelijke jeugd- en cultuurdienst.
10. Verenigingen die op welke manier ook geen rekening houden met de richtlijnen van
dit reglement kunnen voor een periode van 1 jaar uitgesloten worden van het
gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen.
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Locaties gemeentelijke aanplakzuilen Kalmthout:
KM1 – Kalmthoutsesteenweg, ter hoogte van kerk Achterbroek
KM 2 – Essensteenweg, ter hoogte van de hoek met Nieuwmoer-Dorp

9

5. KAPELLEN
Jeugdverenigingen mogen gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden voor de
aankondiging van activiteiten, voor zover deze activiteiten geen louter commercieel of
politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare orden en goede zeden.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
11. Enkel reglementaire affiches mogen op de gemeentelijke aanplakborden gehangen
worden.
12. Elke affiche moet onder andere de naam van de organiserende vereniging en de
verantwoordelijke uitgever (VU) met naam en adres vermelden.
13. Per aankondiging mag slechts een oppervlakte van 1 meter x 1 meter in beslag
genomen worden per aanplakborden.
14. Affiches mogen maximaal 28 dagen voor de activiteit aangebracht worden.
15. Affiches moeten binnen de 8 dagen nadat de bestaansredenen van de
aanplakbiljetten verstreken zijn, verwijderd worden.
16. Het is verboden aanplakkingen te verwijderen, te overplakken of te bedekken zolang
de redenen van het aanplakken niet opgehouden hebben te bestaan of hun termijn
niet is verstreken.
17. Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte
worden aangeduid. Is de aanbrengen niet gekend, dan zal de verantwoordelijke
uitgever als verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever
vermeld, dan is de organisator van de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, de
verdachte.
Locaties gemeentelijke aanplakborden Kapellen:
K1 – Bauwinlaan 1, ter hoogte van de school De Platanen
K2 – Kazerneweg, ter hoogte van wachtlokaal
K3 – Christiaan Pallemansstraat 84, ter hoogte van het gemeentelijk sportcentrum
K4 – Frans De Peuterstraat, ter hoogte van de voetbalterreinen
K5 – Heidestraat, ter hoogte van de hoek met de George Spelierlaan
K6 – Christiaan Pallemanstraat, ter hoogte van de spoorwegovergang
K7 – Hoevensebaan, ter hoogte van de parking ’t Bruggeske
K8 – Kalmthoutsesteenweg, ter hoogte van de hoek met De Pretlaan
K9 – Antwerpsesteenweg, ter hoogte van kerk Zilverenhoek
K10 – Kapelsestraat, ter hoogte van feestzaal Eskapade
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6. STABROEK
Stabroekse en niet-Stabroekse Jeugdverenigingen dienen een schriftelijke aanvraag in te
dienen bij de bevoegde gemeentelijke overheid voor het gebruik van de infoborden en
jeugdinfoborden.
Het hangen van affiches op gemeentelijke infoborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. Aanvragen voor gemeentelijke infoborden dienen gericht te worden aan de
informatieambtenaar. Aanvragen voor gemeentelijke jeugdinfoborden dienen gericht
te worden aan de jeugddienst. De informatieambtenaar en de jeugddienst zullen de
vereniging op de hoogte brengen van de beslissing van de bevoegde gemeentelijke
overheid.
2. Aankondigingen met politieke achtergrond of verkiezingspropaganda zijn steeds
verboden.
3. Verenigingen staan zelf in voor de bevestiging van de goedgekeurde affiches.
4. De affiches mogen ten vroegste 21 kalenderdagen voor de activiteit worden
aangebracht.
5. Reeds eerder aangeplakte affiches mogen pas worden overplakt wanneer de datum
van de aangekondigde activiteit verstreken is.
6. De affiche moet de vermelding dragen van naam, adres en telefoonnummer van de
verantwoordelijke uitgever (VU) en van de inrichter.
7. Aangaande elke gunstige beslissing mag er per infobord of jeugdinfobord slechts één
affiche bevestigd worden.
8. De jeugdinfoborden mogen enkel gebruikt worden voor aankondigingen van
activiteiten voor de jeugd.
9. Bij misbruik kunnen de gemeentelijke diensten passende maatregelen nemen.
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Locaties gemeentelijke infoborden Stabroek:
S1 – Hoevenen: Berkenlaan, ter hoogte van het pleintje
S2 – Stabroek: Dorpsstraat, ter hoogte van het gemeentehuis
S3 – Putte: Moretuslei, ter hoogte van de eindhalte bus
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7. WUUSTWEZEL
Wuustwezelse verenigingen en verenigingen die op het grondgebied van de gemeente
Wuustwezel activiteiten organiseren mogen voor het aankondigen van hun openbare
activiteiten vrij gebruik maken van de gemeentelijke aanplakzuilen, voor zover ze geen
louter commercieel of politiek karakter hebben en ze niet strijdig zijn met de openbare orde
en goede zeden.
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakzuilen is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. Van alle openbare activiteiten mag er vrij een affiche worden aangebracht op elke
gemeentelijke aanplakzuil.
2. Per vereniging mag er per aankondiging slechts een oppervlakte van 1m x 1m in
beslag genomen worden.
3. Elke affiche dient alle coördinaten te vermelden van de verantwoordelijke uitgever
(VU), zijnde de naam van de betreffende vereniging en een verantwoordelijke
persoon.
4. De affiches mogen slechts 3 weken voor de activiteit plaats heeft, aangebracht
worden.
5. In geen geval mogen affiches aangebracht worden boven affiches waarmee andere
verenigingen activiteiten aankondigen die nog niet voorbij zijn.
6. Verenigingen die op welke manier ook geen rekening houden met de richtlijnen van
dit reglement kunnen voor een periode van 1 jaar uitgesloten worden van het
gebruik van gemeentelijke aanplakzuilen.
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Locaties gemeentelijke aanplakzuilen Wuustwezel:
W1 – Wuustwezel-Centrum: Bredabaan, tegenover nr. 456
W2 – Sterbos: Kalmthoutsesteenweg, ter hoogte van de hoek met Sint-Willebrordusstraat en
Neerstraat
W3 – Braken: Bredabaan, ter hoogte van de stelplaats De Lijn
W4 – Gooreind: Bredabaan, ter hoogte van nr. 875 (tegenover frituur ’t Barakske)
W5 – Loenhout: Kapelstraat, tegenover nr. 1 / kerk
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7. ANTWERPEN
Jeugdverenigingen mogen gebruik maken van de aanplakborden en infozuilen van de stad.
Het hangen van affiches op stedelijke aanplakzuilen is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1. Affiches mogen aangeplakt worden tussen 7 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds.
2. Affiches mogen ten vroegste 4 weken voor de activiteit bevestigd worden.
3. Op elke affiche moet de verantwoordelijke uitgever (VU) vermeld worden.
4. Op vaste en tijdelijke aanplakborden mag u een affiche ophangen die maximaal de
grootte heeft van een A3 (60cm op 42cm). Op de aanplakzuilen mag u een A2-affiche
ophangen (84cm op 60cm).
5. Per aangekondigde activiteit mag u maximum 2m² van een bord of zuil innemen.
6. Andere affiches mogen niet onleesbaar gemaakt worden, besmeurd worden of
afgescheurd worden.
7. Affiches van aankomende activiteiten mogen niet overplakt worden.
8. Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete tot 250 euro (150 euro voor
jongeren). Bij een tweede overtreding is de boete dubbel zo hoog, bij een derde
overtreding drie keer zo hoog. De stad verwijdert fout geplakte affiches op kosten
van de aanplakker.
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Locaties stedelijke aanplakzuilen Berendrecht:
B1 – Tongerlostraat, ter hoogte van de bibliotheek
B2 – Solftplaats
B3 – Monnikenhofstraat, ter hoogte van Predikherenbos
B4 – Monnikenhofstraat, ter hoogte van Krommeweg
B5 – Kleine Bredestraat, ter hoogte van middenschool
B6 – Antwerpsebaan, ter hoogte van tankstation
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Locaties stedelijke aanplakzuilen Zandvliet:
Z1 – Marktplein
Z2 – Derde Weg
Z3 – Bremstraat
Z4 – Antwerpsebaan
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Locaties stedelijke aanplakzuilen Lillo:
L1 – Parking

Locaties stedelijke aanplakzuilen Ekeren:
EK1 – Parking Hof de Bist
EK2 – Kruispunt Oude landen met Prinshoeveweg
EK3 – Kristus Koningsplein
EK4 – van de Weyngaertplein, ter hoogte van kerk Mariaburg
EK5 – Groot Hagelkruis
EK6 – Kruispunt Kapelsesteenweg met Laar
EK7 – Kruispunt Oude Baan met Herautenlaan en Hoogpadlaan
EK8 – Kruispunt De Beukelaertlaan met Donkweg
EK9 – Kruispunt Veltwijcklaan met Bist
EK10 – Statiestraat, ter hoogte van station Ekeren
EK11 – Kruispunt Driehoekstraat met Geestenspoor, ter hoogte van bibliotheek
EK12 – Oorderseweg, ter hoogte van het zwembad
EK13 – Kruispunt Waterstraat en Ferdinand Pauwelsstraat, ter hoogte van muziekschool
EK14 – Kruispunt Kloosterstraat en Bilderdijk
EK15 – Kruispunt Puihoek en Schriek
EK16 – Kruispunt Schriek en Statiestraat
EK17 – Kruispunt Schriek en Korte Bist
EK18 – Kruispunt Leugenberg en Klein Heiken
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Locaties stedelijke aanplakzuilen Merksem:
M1 – Fortje Merksem, ter hoogte van parking en brug om Fortje binnen te gaan
M2 – Op de hoek van Bredabaan en Fortsteenweg
M3 - Op hoek van Victor Govaerslaan en Rietschoorvelden
M4 – Op hoek Maantjessteenweg en Laarsebaan
M5 – Op hoek Maantjessteenweg en Laaglandlaan
M6 – Ringlaan, ter hoogte van De Middenschool (huisnummer 55)
M7 – Victor Roosensplein
M8 – Du Chastellei, ter hoogte van School St-Lutgardis (huisnummer 48)
M9 – Op hoek Rode Loopstraat en Terlindenhofstraat (ingang Sportcomplex Rode Loop)
M10 – Op hoek Nieuwdreef en Laarsebaan
M11 – Op hoek Terlindenhofstraat en Speelpleinstraat
M12 – Van Heybeeckstraat, ter hoogte van de Parkweg (aan het zwembad)
M13 – Bredabaan, ter hoogte van Bouckenborghpark (huisnummer 561)
M14 – Op hoek van Borrewaterstraat en Noordkaai
M15 – Vuurkruisenlaan, ter hoogte van Stedelijke school (huisnummer 16)
M16 – Stella Marisstraat, ter hoogte van ingang Stella Maris school
M17 – Op hoek van Gagelveldenstraat en Ullenshofstraat
M18 – Op hoek van Groenendaallaan en Lambrechtshoekenlaan
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M19 – Op hoek van Groenendaallaan en Ing. Menneslaan
M20 – Op hoek van Minister Delbekelaan en Duivelshoek/Heirmansstraat
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