VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET AANKONDIGEN VAN EVENEMENTEN
EN GEBRUIK AANKONDIGINGSTELLAGES IN DE GEMEENTE LANDERD
1. Voor het aankondigen van evenementen kan door verenigingen uit de gemeente
Landerd gebruik worden gemaakt van de aankondigingstellages aan de invalswegen
naar Schaijk, Reek en Zeeland.
2. Per kern kunnen evenementen worden aangekondigd welke in deze kern worden
gehouden.
3. Er kan gebruik worden gemaakt van de stellages in de overige kernen indien hierin
voldoende ruimte beschikbaar is.
4. Bij aanvraag van een vergunning voor het organiseren van een evenement moet
tevens aangegeven worden of men gebruik wil maken van de aankondigingstellage.
Dit kan via http://www.landerd.nl (Inwoners › Vrije tijd, cultuur en sport › Evenement /
feest>aanvraagformulier evenement.pdf).
5. Indien een evenement wordt georganiseerd waarbij geen vergunning noodzakelijk is,
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kan via een aanvraagformulier toestemming voor plaatsen van evenementenborden
worden gevraagd. Het aanvraagformulier kan op het gemeentehuis worden
opgehaald/opgevraagd of via www.landerd.nl (Inwoners › Vrije tijd, cultuur en sport ›
Evenement / feest > aanvraagformulier plaatsen evenementenbord.pdf).
De borden moeten door de verenigingen zelf worden aangekocht en van een tekst
worden voorzien. Aan de verzorging van de aankondigingborden dient de nodige
aandacht te worden besteed en het lettertype dient minimaal 10 cm. groot te zijn.
De borden dienen door de verenigingen zelf te worden aangebracht, verwijderd en te
worden opgeslagen. Voor het aanbrengen en verwijderen van de borden dient bij de
receptie van het gemeentehuis of bij de gemeentewerf in Schaijk (Runstraat 59a) een
sleutel te worden opgehaald.
De borden zijn alleen bestemd voor het aankondigen van evenementen en niet voor
commerciële doeleinden. De aankondigingborden mogen maximaal 3 weken voor het
evenement worden opgehangen en dienen de eerste werkdag na het evenement te
worden verwijderd.
De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, beschadiging en dergelijke
van de planken.
De verenigingen moeten bij eerste aanzegging of verzoek van de gemeente om
borden, welke niet voldoen aan de gangbare normen, verwijderen. Mocht hieraan niet
worden voldaan, behoudt de gemeente het recht deze borden te verwijderen.
Eventuele kosten zijn voor rekening van de vereniging.
Voor nadere informatie kunt u terecht op het gemeentehuis, telefoonnummer 0486458111 of gemeentewerf Schaijk, telefoonnummer 0486-458102

Maat van de borden:
Watervast verlijmd Multiplex 18mm dik 250 x 40 cm
Zeeland, 1 oktober 2013
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