
Stedenbouwkundige verordening op publiciteit 
Gemeentebestuur Oosterzele 

1

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit  
 
 
 

(in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 § 2 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden 

gewijzigd). 
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Hoofdstuk 1 : Definities 
 
Artikel 1 

 
a) uithangbord : 
 
Is elk opschrift en of beeld aangebracht op een plaats om aan het publiek de handelde 
nijverheid of het beroep dat er wordt uitgeoefend te kenmerken en te doen kennen. Het 
individualiseert het bedrijf waarop het aangebracht is en onderscheidt het van de andere. Het 
uithangbord sluit dus alle publiciteit uit ten voordele van derden, dit wil zeggen, in het 
voordeel van gelijk welke persoon 
die zijn bedrijvigheid elders uitoefent dan op de plaats waar het opschrift aangebracht is, ook 
wanneer de reclame en publiciteit, die de belangen van de derde dient terzelfder tijd deze 
van de persoon dient die gevestigd is op de plaats waar zij aangebracht is. 
 
b) reclame : 
 
Is elk opschrift en of beeld dat goederen of diensten aanprijst om de afzet ervan te 
bevorderen en dat niet als een uithangbord kan beschouwd worden. Reclame wordt gevoerd 
ten voordele van een persoon of instelling die niet ter plaatse zijn bedrijvigheid uitoefent. 
 
c) publiciteit : 
 
Is de verzamelnaam voor alle vormen van uithangborden en reclames waaronder ook 
elektronische borden, laserprojectie, lichtprojectie of  andere elektronische hulpmiddelen. 
 
d) blinde zijgevels : 
 
Zijn zijgevels zonder venster- en/of deuropeningen, noch dakoversteken, onder welke vorm 
ook, enerzijds deel uitmakend van een gebouw, anderzijds palend aan een onbebouwd 
openbaar domein of privé-eigendom. Zijgevels worden ook als blinde zijgevels aangezien 
indien er enkel een kleine vensteropening van maximum 1 m² of indien er een laag 
bijgebouw tegen de gevel opgericht is (enkel gelijkvloers). 
Een gevel die paalt aan de openbare weg wordt niet als een zijgevel maar als een voorgevel 
beschouwd. 
 
e) aanplakborden : 
 
Vlakke, al of niet bewegende panelen ter ondersteuning van aanplakbiljetten. 
 

Hoofdstuk 2 : Toepassingsgebied 
 
Artikel 2 : 

 
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de vanaf de openbare wegen en openbare 
plaatsen waarneembare publiciteitsmiddelen. 
Met openbare wegen worden gelijkgesteld: de bevaarbare en vlotbare waterlopen, de paden 
met openbare erfdienstbaarheden en de spoorwegen (stationsgebouwen en perrons 
uitgesloten). 
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Artikel 3 

 
Vallen niet onder toepassing van onderhavige verordening : 
 
a. aanplakbiljetten aangebracht ter uitvoering van een wet- of reglementbepaling  
 
b. de op een onroerend goed aangebrachte aankondiging van verkoop of verhuring van dat 

goed; 
 
c. het aanbrengen van publiciteit in het raamvlak en achter het raam op het gelijkvloers van 

een handelsland, mits er geen schakelmechanisme aan te pas komt. Een 
schakelmechanisme is elk element waarmee aan een reclame of opschrift op gelijk welke 
wijze een wisselend beeld wordt gegeven; 

 
d. opschriften van de gereglementeerde vrije beroepen en opschriften die uitsluitend een 

godsdienstige of wijsgerige overtuiging uitdrukken; 
 
e. verkiezingspubliciteit gevoerd tijdens de periode van de verkiezingen  

 
f. tijdelijke reclame gemaakt voor circusvoorstellingen. 
 

Hoofdstuk 3 : Stedenbouwkundige vergunning 
 

Artikel 4. 

 
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het College van 
Burgemeester en Schepenen : 
 
a) Publiciteit aan te brengen op schuttingen, al dan niet met dit doel opgericht; 
 
b) Publiciteit op vrijstaande constructies te plaatsen op de openbare weg of op private 

grond; 
 
c) Publiciteit aan te brengen op aanplakborden tegen bouwwerken en tegen blinde 

zijgevels; 
 
d) Publiciteit aan te brengen tegen bouwwerken; 
 
e) neoncontouren, spots en uitbeeldingen in verband met het beroep of de aard van de 

handel, aan te brengen tegen bouwwerken; 
 
f) zonneschermen en markiezen met reclame of opschrift aan te brengen tegen 

bouwwerken; 
 
g) lantaarns met reclame of opschrift aan te brengen tegen bouwwerken; 
 
h) Publiciteit te schilderen tegen bouwwerken; 
 
i) buitenklokken met publiciteit aan te brengen tegen bouwwerken; 
 
j) windschermen met publiciteit te plaatsen; 

 
 



Stedenbouwkundige verordening op publiciteit 
Gemeentebestuur Oosterzele 

4

k) tijdelijke publiciteit te voeren naar aanleiding van manifestaties andere dan deze die 
voldoen aan art. 4 sub f; 

 
l) tijdelijke publiciteit te voeren naar aanleiding van manifestaties; 
 
m) vlaggen, wimpels of spandoeken uit te hangen als publiciteitsmiddel; 
 
n) enigerlei visuele publiciteit te gebruiken, te plaatsen en of te behouden; 
 
o) een bestaand vergund middel te wijzigen of te vernieuwen. 
 
 
Artikel 5. 

 
Er kan geen vergunning worden verleend : 
 
a. publiciteitsmiddelen die volgens de bestemmingen van de gewestplannen “Gentse en 

Kanaalzone” (KB van 14 september 1977 en “Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem” 
(KB van 30 mei 1978) zone omschreven als bosgebieden (eventueel met ecologische 
belang), landschappelijk waardevolle gebieden, parkgebieden, groengebieden, 
natuurgebieden, bufferzones of in een gebied waarvoor volgens een RUP vergelijkbare 
voorschriften gelden. 
  

b. het aanbrengen van publiciteit op of boven daken  
 

c. het aanbrengen van publiciteit en lichtreclames met knipperlichten en aan of uitgaande 
lichten. 
 

d. het aanbrengen van enige publiciteit op gebouwen die uitsluitend voor bewoning dienen, 
tenzij op blinde zijgevels. 
 

e. het aanbrengen van enige publiciteit achter het vensterraam of -ramen op de verdieping 
van bouwwerken.  
 

f. het achterlaten op de openbare weg of op privaat eigendom van niet zelfbewegende 
voertuigen of andere constructies waarop publiciteit is aangebracht. Dit verbod geldt niet 
wanneer het vervoermiddel tijdens de duur van de plaatsing, gekoppeld is aan een 
zelfbewegend voertuig, dat voldoet aan de voorschriften van de politie op het wegverkeer 
en ingeschreven is om zich op de openbare weg te verplaatsen. 
 

g. het aanbrengen van publiciteit op leegstaande panden en op volgens artikel 133 en 
135§2 van de Nieuwe Gemeentewet onbewoonbaar of ongezond verklaarde woningen. 
 

h. het aanbrengen van publiciteit op kunstwerken of tegen kunstwerken ( o.a. bruggen ). 
 

Hoofdstuk 4 : Dossiersamenstelling 
 
Artikel 6. 

 
Volgende documenten moeten in viervoud aan de vergunnignsaanvraag voor 
publiciteitsmiddel toegevoegd worden  

- een tekening van de publiciteit met aanduiding van de gebruikte materialen, kleuren 
en afmetingen op een schaal van 1/20; 
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- een tekening op schaal van 1/100 tot 1/50 van de gevel waarop de publiciteit 
aangebracht wordt met aanduiding van de afmetingen van de gevel, de plaats 
waarop de publiciteit aangebracht wordt met de afstanden tot de perceelsgrenzen en 
de reeds bestaande publiciteit met zijn afmetingen. 

- een dwarsdoorsnede van de gevel waarop de publiciteit wordt aangebracht, op 
dezelfde schaal, met aanduiding van de afmetingen van de gevel, de plaats waar de 
publiciteit wordt aangebracht met de loodrechte afstanden tot de kroonlijst en tot 
desgevallend het maaiveld, het voetpad, de gelijkgrondse berm of het wegdek en met 
de afmetingen van de uitsprong van de publiciteit op de gevel. 

 
Afmetingen van de publiciteit : 
 
De aangegeven afmetingen zijn de grootst toegelaten afmetingen van de publiciteitsdragers 
of de grootst toegelaten afmetingen van de publiciteitsschildering. De grootst toegelaten 
oppervlakte van een figuur of onregelmatig vlak wordt bepaald door de uiterste horizontale 
en verticale afmetingen. 
 

Hoofdstuk 5 : Tijdelijke reclame 
 

Artikel 7. 

 
Tijdelijke vergunningen kunnen verleend worden voor het aanbrengen van publiciteit naar 
aanleiding van manifestaties, gedurende 28 dagen voor en 7 dagen na de manifestatie, doch 
enkel in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van de manifestatie of op bepaalde 
plaatsen die door het College worden aangeduid. 
 

 

Artikel 8. 

 
De publiciteit mag geen hinder veroorzaken aan de gebruikers van de openbare weg en het 
luchtruim. De publiciteit mag geen hinder veroorzaken aan de bewoners van de omliggende 
woningen 
 
Artikel 9. 

 
De publiciteit mag, noch door haar plaatsing, noch door haar vorm of lichtsterkte, de 
zichtbaarheid van de weguitrusting zoals verkeerslichten, wegwijzers, straatnaamborden, 
huisnummers, verlichtingstoestellen alsmede elk ander toestel van openbaar nut, hinderen. 
De zichtbaarheid aan de kruispunten mag door de publiciteit niet worden gehinderd. 
 
Artikel 10. 

 
Geen enkel fosforescerend of ander middel of product mag de natuurlijke intensiteit van de 
gebruikte kleuren door lichtweerkaatsing versterken. 
 

Hoofdstuk 6 : Aanplakborden 
 
Artikel 11. 

 
De naam van de firma welke beschikt over het recht om gebruik te maken van een voor 
publiciteit bestemd aanplakbord dient vermeld te worden op dat aanplakbord. 
Indien het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een andere firma, dient dit gemeld te 
worden aan de gemeente en dient deze firma op het aanplakbord vermeld te worden. 
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Op het aanplakbord zal de datum en de referentie van de verleende vergunning vermeld 
worden volgens de onderrichtingen van de gemeente. 
 

Hoofdstuk 7 : Onderhoud  
 
Artikel 12 

 
Alle publiciteitsmiddelen waarvoor vergunning werd verleend moeten zorgvuldig 
onderhouden worden 
De aanplakbrieven moeten vernieuwd worden zodra zij gescheurd of onzindelijk zijn. De 
constructie-onderdelen en de gedeelten van muren, gevels of zijgevels, die niet voor 
publiciteit bestemd zijn, moeten eveneens zorgvuldig onderhouden worden. 
Geen enkel publiciteitsmiddel mag geplaatst worden alvorens elk spoor van vroegere 
plaatsingen volledig verwijderd is. 

Hoofdstuk 8 : Strafbepalingen en herstelmaatregelen 
 
Artikel 13 

 
Worden beschouwd als overtredingen: het plaatsen, het handhaven, het niet volgen van de 
voorwaarden welke van toepassing zijn in dit reglement en het in strijd met de bepalingen 
van deze verordening of besluit van het college van burgemeester en schepenen uitvoeren 
van publiciteitsmiddelen. 
 
Artikel 14 

 
De overtredingen van deze verordening worden bestraft overeenkomstig titel V -  hoofdstuk 
1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. 
 
 
 


