
REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE AANPLAKZUILEN 

 

1. Mits inachtneming van dit reglement stelt het gemeentebestuur van Wuustwezel de 

Wuustwezelse verenigingen en verenigingen die op het grondgebied van de gemeente 

Wuustwezel activiteiten organiseren in de gelegenheid om voor het aankondigen van hun 

openbare activiteiten in eigen gemeente gebruik te 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 de goede zeden. 

 

2. De gemeentelijke aanplakzuilen bevinden zich op de volgende lokaties: 

• Wuustwezel-centrum: De Wissel  

• Sterbos          : hoek Kalmthoutsestw/St-Willebrordusstraat/Neerstraat 

• Braken           : stelplaats De Lijn 

• Gooreind          : aan de Bredabaan, tegenover frituur ‘t Barakske 

• Loenhout          : Kapelstraat, naast het aankondigingsbord aan de meisjesschool 

 

3. De Wuustwezelse verenigingen en de verenigingen die activiteiten organiseren op het 

grondgebied van de gemeente Wuustwezel mogen vrij van al hun openbare activiteiten in de 

gemeente een affiche aanbrengen op elke gemeentelijke aanplakzuil. Per vereniging mag er 

per aankondiging slechts een oppervlakte van 1 m x 1 m in beslag genomen worden. 

 

4. Elke affiche dient alle coördinaten te vermelden van de verantwoordelijke uitgever, zijnde de 

naam van de betreffende vereniging en een verantwoordelijke persoon. 

 

5. De affiches mogen slechts drie 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 kunnen voor een periode van 1 jaar uitgesloten worden van het gebruik van de 

gemeentelijke aanplakzuilen. 

 

8. Elke aanvraag tot het gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen voor activiteiten met 

bijzonder karakter, welke niet in dit reglement vervat liggen, dient gericht te worden aan het 

College van Burgemeester en Schepenen, dat uitspraak doet over elke aangelegenheid. 

 

9. Dit reglement treedt in voege na plaatsing van de aanplakzuilen. 

 

10. Dit reglement werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting 

van 15 april 2002. 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

 

De secretaris i.o.,        De burgemeester, 

 

 

L. Loos          J. Ansoms 


