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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
Dit reglement kadert de regels rond publiciteit via het aanplakken van affiches op de door de stad 
voorziene plakzuilen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Dit reglement kadert de regels rond publiciteit via het aanplakken van affiches op de door de stad 
voorziene plakzuilen.

De seniorenraad merkt op dat het woord "doelgroep" beter omschreven wordt als "doel". Dit is 
aangepast in het nieuwe reglement.

Besluit



De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:

Reglementen 2020 -2025

GEBRUIKSREGLEMENT VOOR HET AANPLAKKEN VAN AFFICHES DOOR DE STEDELIJKE DIENSTEN 

Om de organisatie van evenementen op het openbare domein zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn 
er afspraken nodig tussen de stad en de organisator. 

HET BELEID

Doel

Dit reglement regelt de publiciteit via het aanplakken van affiches op de door de stad voorziene 
plakzuilen. 

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

Gebruik

De openbare weg in Herentals kan enkel door circussen gebruikt worden voor het plaatsen van 
sandwichborden. De borden van een circus worden ten vroegste 14 dagen voor de eerste 
voorstelling geplaatst en 7 dagen na de laatste voorstelling verwijderd. Alle borden die voor of na 
deze periode op het grondgebied aangetroffen worden, worden beboet. Hiervoor doet de stad 
beroep op de belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches. Voor andere 
activiteiten is het verboden om sandwichborden of andere publicaties op de openbare weg te 
plaatsen. Voor het voeren van publiciteit langs de gewestwegen geldt het gewestelijk reglement.

Het aanplakken van affiches gebeurt door de stadsdiensten.

Aanvraag en toezegging

Organisatoren – uitgezonderd commerciële firma’s – kunnen gebruik maken van deze plakzuilen, 
rekening houdend met dit reglement. Als er te veel aanvragen zijn en de plakzuil onvoldoende ruimte 
zou bieden, zullen affiches geplakt worden op basis van de volgende rangorde:

 Categorie A: stad en OCMW Herentals, AGB Sport en Recreatie Herentals, EVA vzw 
Handelshart Herentals, erkende Herentalse adviesorganen voor het uitvoeren van hun 
basisopdracht advisering;

 Categorie B: erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad 
Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen en 
onderwijsinstellingen op het grondgebied Herentals en Herentalse politieke partijen;

 Categorie C: niet-erkende Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend 
oogmerk, niet-Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk en 
onderwijsinstellingen buiten het grondgebied Herentals;

 Categorie D: alle overige gebruikers

Indien de zuil, ongeacht de bovenvermelde rangorde, toch onvoldoende ruimte biedt, kan de 
plakverantwoordelijke de indeling veranderen en het aantal affiches per evenement beperken tot 
één. Indien dit nog onvoldoende is, kan de plakverantwoordelijke het aantal zuilen naar goed 



vermogen opdelen en zo de affiches verspreiden over de zuilen. Alle affiches voor aanplakking 
moeten binnengebracht worden minstens één week voordat ze moeten opgehangen worden. Pas na 
betaling van de vastgestelde retributie zal de medewerker de praktische uitvoering van dit reglement 
op zich nemen. De affiches worden maximum een maand voor aanvang van het evenement 
aangebracht. 

Affiche

Elke affiche moet de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam, adres, telefoonnummer van de 
verantwoordelijke uitgever. Ook de naam van de organiserende vereniging moet, om misverstanden 
te voorkomen, duidelijk vermeld zijn op de affiche. Per activiteit worden een maximum aantal 
affiches verspreid (het maximum aantal toegelaten affiches per evenement per zuil vermenigvuldigd 
met het aantal plakzuilen). De affiches van één activiteit of evenement die op een plakzuil worden 
aangebracht, mogen niet groter zijn dan het A2 equivalent en in totaal maximaal één A1-ruimte 
innemen (2 affiches van het A2 equivalent, 4 affiches van het A3 equivalent of 8 affiches van het A4 
equivalent). De B-formaten en buitenformaten worden afgerond naar de gekende (kleinere) A-
formaten (vb. het formaat B3 wordt aanzien als een A2-formaat. 

Overtredingen

Het is verboden reglementair aangeplakte affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of te 
overplakken.

Alle aanplakkingen, van welke aard ook, die niet volgens dit reglement werden aangebracht, zijn 
verboden en worden verwijderd of onherkenbaar gemaakt door de plakverantwoordelijke. 
Overtredingen worden beschouwd als niet-reglementair aangeplakte affiches. De overtreder wordt 
belast voor het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches conform het 
overeenkomstige belastingsreglement.

Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels




