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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Voor alle aangebrachte affiches in de gemeentelijke informatiekasten en frames zijn de regels van 

het geldende politiereglement met zonale gelding (GAS-reglement) van kracht. 

1.2 Voor alle aangebrachte boodschappen geldt dat ze niet in strijd zijn met de openbare orde en de 

goede zeden en geen informatie met racistische, xenofobe of (partij)politieke inslag bevat. In het geval 

dat de organisator ook politiek actief is, worden in de sperperiode voorafgaand aan de verkiezingen 

geen boodschappen met daarbij een afbeelding van de organisator geplaatst, individueel noch in 

groep. 

 

2. GEMEENTELIJKE INFORMATIEKASTEN 

Erkende Oosterzeelse verenigingen en/of organisaties die voor de inwoners van Oosterzele relevante 

informatie willen aanbieden, kunnen de gemeentelijke informatiekasten (Citi’s) kosteloos gebruiken, 

om publiciteit te maken voor hun activiteiten of boodschap. 

Om gebruik te maken van de gemeentelijke informatiekasten, moet rekening gehouden worden met 

volgende voorwaarden. 
 

2.1 Verenigingen en/of organisatoren die gebruik willen maken van de Citi’s, vragen dat min. twee 

weken voor de activiteit aan via het aanvraagformulier en dienen dat in via info@oosterzele.be. Het 

aanvraagformulier is te downloaden via 

https://www.oosterzele.be/Bestuur/Ikneemdeelaanhetbeleid/Publiciteitverenigingen.aspx of aan te 

vragen via info@oosterzele.be  

2.2 Via de Citi’s wil Gemeente Oosterzele organisatoren de mogelijkheid bieden 

gemeenschapsvormende activiteiten aan te kondigen. Commerciële en particuliere activiteiten worden 

uitgesloten. Uitzondering: een particuliere organisatie zoals bv. een benefiet, een activiteit t.v.v. een 

goed doel, … kunnen door het bestuur toegestaan worden.  

2.3. Boodschappen van algemeen nut, boodschappen van de overheid en boodschappen i.f.v. de 

algemene veiligheid hebben voorrang op alle andere boodschappen. 

2.4 Politieke aankondigingen zijn verboden.  

2.5 Het publicitaire deel van de Citi’s verloopt via BMG Media. 

2.6 De affiches hebben het formaat 420,5 mm op 594,5 mm (A2 formaat) OF het formaat 297 mm op 

420 mm (A3 formaat). De affiches mogen geen witte achtergrond hebben. 

2.7 De verantwoordelijke uitgever (naam, adres en telefoonnummer) en de organiserende persoon of 

vereniging moet duidelijk op de affiche vermeld worden. 

2.8 De affiches worden maximum vier weken voor de activiteit aangebracht. 

De te plaatsen affiches worden daartoe tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de 

onthaalbalie bezorgd (Dorp 1). Te laat afgeleverde affiches worden geweigerd. 

Na ontvangst van de affiches wordt ervoor gezorgd dat de affiches binnen een week bevestigd worden.  

2.9 Aantallen 
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De organisator bezorgt tien affiches. Indien de beschikbare ruimte het toelaat, kan een affiche in iedere 

Citi bevestigd worden en kunnen eventueel meerdere affiches van eenzelfde activiteit in een Citi 

bevestigd worden. 

2.10 Plaatsen en verwijderen van affiches wordt door Gemeente Oosterzele georganiseerd; de 

organisator krijgt in geen geval toegang tot de Citi’s.  

2.11 Bij meerdere aanvragen voor eenzelfde periode voor eenzelfde Citi beslist dienst Communicatie 

welke activiteiten kunnen aangekondigd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van 

de aanvraag. 


