Gemeentelijk reglement voor tijdelijke
aanplakkingen op aanplakzuilen
vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2009, gewijzigd 25 juni
2019 (vervanging art. 8 met ingang van 1 juli 2019)
aangepaste tekst bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 juni
2019

Artikel 1
Om aan iedereen de mogelijkheid te bieden om socio-culturele evenementen kenbaar te maken stelt
het stadsbestuur van Brugge gratis openbare aanplakzuilen ter beschikking om affiches aan te
plakken.
Artikel 2
De locaties van deze aanplakzuilen zijn terug te vinden op de website van het stadsbestuur
www.brugge.be of kunnen bekomen worden bij de communicatiedienst, jeugddienst en de dienst
vergunningen van Stad Brugge. De aanplakzuilen mogen enkel worden gebruikt voor aankondiging
van een socio-cultureel evenement dat plaats heeft op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde
periode, deze mag niet langer duren dan 14 dagen.
Artikel 3
Per aanplakzuil mogen per evenement maximaal 3 affiches formaat A1 (59,4cm x 84,1cm) of 6
affiches formaat A2 (59,4cmx42cm) worden aangeplakt en dit niet eerder dan 1 maand vóór het
evenement plaatsvindt. Elke affiche moet een verantwoordelijk uitgever (naam en adres) vermelden.
Artikel 4
Wanneer dat nodig is voor netheid of onderhoud, kan het stadsbestuur affiches op een aanplakzuil
verwijderen. Dit kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding aan aanplakkers, organisatoren of
andere betrokkenen.
Artikel 5
Bij wildplakken zal een proces-verbaal worden opgesteld tegenover de aanplakkers - en indien zij niet
bekend zijn - tegenover de verantwoordelijk uitgever. Ook zullen alle kosten voor het reinigen en
herstellen van zowel private eigendommen en/of het openbare domein op de overtreder(s) worden
verhaald.
Artikel 6
Affiches aangebracht in strijd met dit reglement kunnen door het stadsbestuur ambtshalve verwijderd
worden, met de gebeurlijke kosten daarvan voor de aanplakker(s) of voor de verantwoordelijke
uitgever.
Artikel 7
De aanplakkers mogen geen afval aan de aanplakzuilen achterlaten. Affiches die voldoen aan de
bepalingen van dit reglement mogen niet afgerukt, bevuild of geschonden worden en mogen pas overplakt worden na afloop van het evenement.
Artikel 8
Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-Wet en het stedelijk kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties.
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Artikel 9
De politieverordening op de aanplakkingen van 15 mei 1984 wordt opgeheven.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2009.

_____
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