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Praktische richtlijnen en afspraken voor het gebruik van de gemeentelijke
infoborden


De gemeente Herne heeft in elke deelgemeente een infobord ter beschikking:
o Centrum – Herne
o Kerkplein – Kokejane
o Kerkhof – Herfelingen
o Wippewei – Sint-Pieters-Kapelle



De infoborden worden ter beschikking gesteld aan volgende gebruikers om hun
activiteiten/gebeurtenissen/informatie aan het publiek kenbaar te maken:
o gemeentelijke diensten
o gemeentelijke adviesraden
o erkende gemeentelijke verenigingen
o alle onderwijsinstellingen, gevestigd in Herne, en de bijhorende school-en/of
oudercomités
o alle socio-culturele instellingen die gelegen zijn in Herne (bijv. rusthuis, …)
o activiteiten of initiatieven i.s.m. gemeente(lijke diensten)
o gemeentelijke politieke partijen, fracties



Het college kan toestemming geven aan anderen dan bovenstaande gebruikers, indien deze een
niet-commercieel karakter hebben.



De organisator die wenst gebruik te maken van infoborden dient de aankondiging (max. 4
affiches, flyers,…) te laten afstempelen op het gemeentehuis, dienst vrije tijd. De aanvrager dient
zelf in te staan voor de verspreiding en het ophangen van de aankondigingen. De aankondiging
mag niet groter zijn dan een A3-formaat.



De dienst geeft aan de aanvrager ten vroegste 4 weken vóór de activiteit de toelating om de
aankondiging aan te brengen. Het is de aanvrager ten strengste verboden om zelf aankondigingen
van andere verenigingen te verwijderen uit de infoborden.



Maximum vijf kalenderdagen na de activiteit neemt de organisator de eigen aankondigingen zelf
weg uit de borden.



De tekst op de infoborden moet betrekking hebben op een evenement dat plaatsvindt op
grondgebied Herne, of op een evenement dat door de gemeente of door een Hernse vereniging
georganiseerd wordt.



De gemeentediensten kunnen controle uitoefenen op de naleving van deze afspraken.

Deze richtlijnen en afspraken werden positief geadviseerd door de jeugd-, sport- en cultuurraad.
Deze richtlijnen en afspraken werden op 16 november ’15 vastgelegd door het college van burgemeester en
schepenen en treden in voege op 1 januari ’16.

