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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement op het aanplakken van affiches door de stedelijke diensten 
op de plakpalen. Dit reglement geldt nog tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De stad wil dit reglement behouden tot de plakpalen verwijderd zijn. Hiermee ondersteunt de stad 
promotioneel organisatoren en gaat ze het niet-reglementair aanplakken tegen.

Er werden door de adviesraden geen opmerkingen gegeven die een aanpassing van het reglement 
vragen.
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De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Retributies 2020-2025 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANPLAKKEN VAN AFFICHES DOOR DE STEDELIJKE DIENSTEN

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een retributie op het aanplakken van 
affiches door de stedelijke diensten op de plakpalen. De stad wil hiermee organisatoren 
promotioneel ondersteunen en het niet-reglementair aanplakken tegengaan.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door de verantwoordelijke of de organisator van de activiteit, zoals deze 
vermeld moet zijn op de affiche.

3. Bepaling van het tarief

De retributie bedraagt 1,20 euro per begonnen A1-ruimte, ongeacht het aantal palen dat door de 
gebruiker benut wordt, met een maximum van 14,40 euro per aanvraag.

4. Verminderingen

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing.

5. Betaling

De retributie moet cash of via bancontact betaald worden op het moment van de aanvraag.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


