
Art. 221 

Aanplakkingen van tijdelijke reclame op het openbaar domein voor manifestaties 

van sociale, culturele, levensbeschouwelijke, liefdadige of sportieve aard kunnen 

enkel op de door het gemeentebestuur vastgestelde plaatsen en wijze, na 

voorafgaande machtiging tot aanplakking vanwege de burgemeester. 

Deze rasters bestemd voor deze aanplakkingen bevinden zich bij vaststelling van 
de politieverordening op volgende plaatsen: 
- Hulstedorp (rechts naast de kerk, kijkend in de richting van de kerk); 

- Stasegemdorp naast de kerk); 
- Langs de gewestweg Kortrijk–Harelbeke (bij het inrijden van de bebouwde kom 

komende uit de richting Kortrijk); 
- Langs de gewestweg Gent–Harelbeke (in de Beverhoek, op de hoek met de 

Gentsesteenweg); 
- In de Bavikhoofsestraat rechts over het rondpunt met de N36, gezien rijdende in 
de richting van Bavikhove; 

- Beneluxlaan; 
- Marktcentrum Harelbeke; 

- Kerk Zandberg (op het grasplein gelegen rechtover de kerk in de 
Hippodroomstraat); 
- Sportcentrum De Dageraad (op de kruising tussen de toegangsweg tot de 

sporthal en de Stasegemsesteenweg); 
- Rijksweg (rotonde Molenhuis, hoek kant Ter Coutere). 

 
De borden worden steeds aangebracht en/of verwijderd door de stadsdiensten. Het 
aanbrengen gebeurt nadat de vergunning daartoe werd verleend door de binnen de 

gemeente bevoegde overheid. 
Publiciteitsborden die niet voldoen aan de opgelegde kenmerken zullen niet worden 

opgehangen. 
Het is verboden aan de rasters zelf de publiciteitsborden aan te brengen of ze 
ervan te verwijderen. 

Enkel de door de stad ter beschikking gestelde borden mogen worden gebruikt. 
Deze borden hebben een lengte van 2,5 m. en een breedte van 0,4 m. Het bord 

dient door de aanvrager wit te worden geverfd. Benevens het logo van de 
betrokken aanvrager of zijn activiteit (facultatief en in een vrij te kiezen kleur) 
dient de belettering te gebeuren met geschilderde hoofdletters in zwarte kleur. 

Benevens het logo mag de aangebrachte tekst niet méér beslaan dan de datum 
van de activiteit, de naam van de activiteit en de plaats waar het gebeuren plaats 

heeft. Deze laatste drie gegevens dienen onder elkaar aangebracht. Het 
aanbrengen van de belettering en het logo gebeurt door de aanvrager. 
Het is verboden aan de genoemde rasters andere zaken of publiciteitsborden aan 

te brengen dan de door de stad ter beschikking gestelde borden of borden aan te 
brengen die niet voldoen aan de voormelde vereisten.  Wat dit laatste betreft kan 

door de burgemeester afwijking toestaan. 

 


