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REGLEMENT VOOR
HET GEBRUIK VAN DE DIGITALE INFORMATIESCHERMEN

Toepassingsgebied
Art. 1: Onderhavig reglement is van toepassing op de gemeentelijke digitale informatieschermen.
Art. 2: De uitzendtijd op de gemeentelijke digitale informatieborden is bij voorrang beschikbaar voor
publieke boodschappen van de gemeente en het OCMW Gavere.
De resterende uitzendtijd kan kosteloos gebruikt worden voor aankondigingen door derden.
Gebruiksvoorwaarden
Art. 3: De aankondigingen van derden moeten betrekking hebben op activiteiten die cumulatief voldoen
aan de volgende voorwaarden:





bedoeld zijn voor alle inwoners van Gavere of voor een specifieke doelgroep van inwoners op
basis hun leeftijd;
publiek toegankelijk zijn;
een tijdelijk karakter hebben;
informatief, socio-cultureel, caritatief, sportief en/of recreatief van aard zijn.

Art. 4: De volgende aankondigen van derden komen niet aanmerking voor het gebruik van de
gemeentelijke digitale informatieborden:




activiteiten die enkel voor leden bedoeld zijn;
activiteiten die een commercieel karakter hebben;
politieke boodschappen.
Aanvraag

Art. 5: De derde dient het gebruik van de gemeentelijke digitale informatieborden minstens 4 Weken
vóór de activiteit aan te vragen.
Art. 6: Voor elke activiteit moet een afzonderlijke aanvraag ingediend te worden. Reeksen, cursussen en
meerdaagse evenementen worden beschouwd als één activiteit.
Art. 7: De derde levert bij zijn aanvraag een digitale en presentatieklare aankondiging af die voldoet aan
de technisch en inhoudelijke voorschriften vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
De derde draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de vorm en de inhoud van de afkondiging en
voor de conformiteit ervan met de beperkingen die door of krachtens de wet worden opgelegd.
Art. 8: Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om te oordelen over de aanvragen en
kan gemotiveerd aanvragen weigeren.
Art. 9: De weerhouden aanvragen worden gerangschikt voor uitzending volgens het tijdstip van de
aanvraag én de datum van de activiteit.
Slotbepalingen
Art. 10: Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 en 187
van het gemeentedecreet.
Art. 11: Onderhavig reglement treedt in werking op 01 09 2017 en vervangt het gemeenteraadsbesluit
van 19 december 2005 houdende reglement op het gebruik van de gemeentelijke informatieborden.
Art. 12: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken en de afdeling
interne zaken (dienst administratieve organisatie).

