
Toelichting bij de lijst van afficheborden 
 

 

 

Motivering: bedoeling van het reglement voor de afficheborden is dat de organiserende 

verenigingen hun activiteit kunnen promoten bij het publiek, zonder schade aan te brengen 

aan privé of openbaar domein, zonder het openbaar domein van de gemeente te ontsieren 

en zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen. 

 

Welke affiches:  

- voor activiteiten georganiseerd door erkende Leeuwse verenigingen   

- of voor activiteiten georganiseerd in Sint-Pieters-Leeuw door verenigingen van buiten de 

gemeente   

 

Samengevat: 

Met bijgevoegde lijst kunnen verenigingen op pad om hun afficheborden aan te brengen. 

Toch zijn er nog een aantal zaken die wij zullen controleren. 

 

Daarom deze toelichting bij de lijst met foto’s: 

 

-de affiches mogen ten vroegste drie weken voor de voorziene activiteit worden 

aangebracht en alles moet verwijderd worden binnen de 7 dagen erop volgend. Ook 

losgeweekte of losgescheurde affiches worden opgeruimd. 

 

-de wijze van ophanging moet voldoende stevig zijn en gebeurt op eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

-de aanplakking mag naar vorm en inhoud geen aanstoot geven aan de goede zeden. 

 

-Iedere aanplakking dient de verantwoordelijke uitgever te vermelden. 

 

-de aanplakking gebeurt op eigen borden die worden aangebracht aan de voorziene 

palen; met de bijgevoegde fotoreeks zijn vergissingen uitgesloten. Het is in elk geval 

verboden aanplakkingen of plaatsingen te doen aan verkeersborden en verkeerslichten. Het 

geniet nog steeds de voorkeur deze te plaatsen op privé-eigendom. 

 

-ook de richting heeft belang: de borden worden opgehangen in de voorziene rijrichting 

 

-wanneer er op een paal al één of meerdere borden zijn aangebracht, wordt er een plaats 

boven of onder de aanwezige borden uitgekozen, niet langs een andere zijde van de paal. 

 

-Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dringt er 

sterk op aan dat alle aankondigingen uitsluitend in het Nederlands worden gedaan.  

 

Opgelet: 

Alle borden die niet conform deze richtlijnen worden geplaatst of verwijderd, worden op 

kosten van de organiserende vereniging weggehaald. De door het bestuur weggenomen 

afficheborden moeten binnen een termijn van 10 dagen worden afgehaald. Niet afgehaalde 

borden worden niet meer teruggegeven. 

 


