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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 11 mei 2020

SPORT, CULTUUR, LEREN EN BELEVEN

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Tiene Castelein, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout 
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne 
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; 
mevrouw Ruth Vandenberghe, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw 
Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; 
mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; 
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de 
heer Jacques Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lies Vercaemst, raadslid

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

19 2020_GR_00074 Reglement stedelijke 
aanplakzuilen/borden - Goedkeuren

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2020_GR_00017 - Reglement - Gebruik frames voor spandoeken - Goedkeuren

Aanleiding en context
Sedert januari 2019 geldt er een verbod op het plaatsen van aankondigingsborden op de openbare 
weg. 
Om aan de nood van diverse Kortrijkse organisatoren of van organisatoren die een activiteit in Kortrijk 
organiseren, te promoten te voldoen, realiseren we een uitgebalanceerd gamma aan 
communicatiedragers.   
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De plakzuilen en plakborden zijn de volgende stap in dit gamma. Hiervoor dienden we het reglement 
te actualiseren, de locaties uit te breiden en de interne (ver)werking en dienstverlening verder te 
stroomlijnen.

Dit plakaanbod voor affiches is toegankelijk voor alle Kortrijkse organisatoren en organisaties en is 
een aanvulling op:

- de verspreiding van affiches via interne post in de stedelijke gebouwen voor socio-culturele 
activiteiten (gerealiseerd)
- de vlaggen in centrum en deelgemeenten voor citymarketingevents (gerealiseerd)
- de spandoekframes centraal in de deelgemeenten voor de grote lokale event (gerealiseerd)
- de digitale communicatieborden die toegankelijk zullen zijn voor diverse organisatoren (in de maak)
- de A0-borden op invalswegen voor grotere Kortrijkse actoren en organisaties (in de maak)

Kortrijkse organisaties en organisatoren kunnen zo op een uitgebalanceerd gamma 
communicatiedragers rekenen.

Het plaatsen van de zuilen en aanbrengen van de banner ondervindt hinder naar aanleiding van het 
Corona-virus. De betrokken diensten proberen alles te realiseren binnen de twee weken na groen licht 
voor evenementen en organiseren.

Argumentatie
Sedert januari 2019 geldt er een verbod op het plaatsen van aankondigingsborden op de openbare 
weg. 
Om aan de nood van diverse Kortrijkse organisatoren of van organisatoren die een activiteit in Kortrijk 
organiseren, te promoten te voldoen, realiseren we een uitgebalanceerd gamma aan 
communicatiedragers.    

De plakzuilen en plakborden zijn de volgende stap in dit gamma. Hiervoor dienden we het reglement 
voor de stedelijke aanplakzuilen- en borden te actualiseren.  
De aanpassing van het reglement werd getoetst bij de verschillende adviesraden (cultuurraden, jeugd, 
welzijn, sport, senioren,...) en werd enthousiast ontvangen.
De aanpassing aan de retributie zal mee opgenomen worden in het retributiereglement.

Het aantal locaties van aanplakzuilen werd uitgebreid.  Iedere locatie wordt net gezet en voorzien van 
een uniforme banner. Vanaf mei 2020 staan op 27 locaties (vroeger 17) in de binnenstad en in de 
deelgemeenten plakzuilen en plakborden.  De stad- team evenementen - zal zelf instaan voor 
aanplakken en onderhoud van deze zuilen. De ondersteunende dienstverlening wordt verder 
gestroomlijnd met deze ter verspreiding via de interne post.  Organisatoren zullen hun affiches (en 
flyers) op 1 plaats kunnen aanbieden,nl. in de uitleenwinkel.  

Het preventieteam en team evenementen, zullen mee instaan voor de vaststellingen. Team Gas zal via 
de sanctionerende ambtenaren de vaststellingen behandelen.
Dit reglement zal als bijlage bij de algemene politieverordening opgenomen worden.

Dit plakaanbod is toegankelijk voor alle Kortrijkse organisatoren en organisaties en is een dankbare 
aanvulling op:

- de verspreiding van affiches via interne post in de stedelijke gebouwen voor socio-culturele 
activiteiten (gerealiseerd)
- de vlaggen in centrum en deelgemeenten voor citymarketingevents (gerealiseerd)
- de spandoekframes centraal in de deelgemeenten voor de grote lokale event (gerealiseerd)



3/7 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- de digitale communicatieborden die toegankelijk zullen zijn voor diverse organisatoren (in de maak)
- de A0-borden op invalswegen voor grotere Kortrijkse actoren en organisaties (in de maak)

Kortrijkse organisaties en organisatoren kunnen dus op een uitgebalanceerd gamma 
communicatiedragers rekenen.

Het plaatsen van de zuilen en aanbrengen van de banner ondervindt hinder naar aanleiding van het 
Corona-virus. De betrokken diensten proberen alles te realiseren binnen de twee weken na groen licht 
voor evenementen en organiseren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 akkoord te gaan met het onderstaande reglement stedelijke aanplakzuilen/borden

 Reglement stedelijke aanplakzuilen/borden

 

o Wat 
 Stedelijke informatiezuilen- of borden verspreid over de kernstad en de 

deelgemeenten.

 

o Waarvoor 
 info van Kortrijkse initiatiefnemers
 en/of van activiteiten die plaatsvinden op Kortrijks grondgebied

 

o Retributie 
 60 euro/aanplakronde
 in een plakronde worden op 27 plakzuilen op strategische locaties in de stad 

en deelgemeenten gekleefd door dienst evenementen.
 Zijn vrijgesteld van retributie: 

 Aanplakkingen uitgaande van of bevolen door de Staat, de Provincie, 
de Gemeente of openbare instellingen

 Aanplakkingen aangevraagd door erkende Kortrijkse verenigingen van 
sociale, caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve aard. 

o Voorwaarden 
 Max. 2 affiches per event per aanplakzuil
 Max. afmetingen: A2 formaat
 Verplichte vermelding verantwoordelijke uitgever
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 De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden 
en/of teksten bevatten die oproepen tot geweld of discriminatie.

 Aanplakkingsmodaliteiten

o
 Aanplakking van de affiches enkel door Stad Kortrijk.
 Aanleveren affiches: 

 Max. 54 affiches, niet opgerold
 Aanleveradres:

Uitleenwinkel, depot 102, Moorseelsestraat, 8500 Kortrijk tijdens de 
openingsuren

 Ten laatste 3 werkdagen voor de gewenste aanplakdatum.
 De affiche zal max. 1 maand voor initiatiefdatum aangeplakt worden.
 De aanplakkalender is raadpleegbaar via www.kortrijk.be/organiseren
 Gebruikers die niet vrijgesteld worden van de retributie, moeten vooraf of ten 

laatste bij het afleveren van de affiches een bewijs van betaling van de 
retributie bezorgen.

 Op reglementaire wijze aangeplakte aanplakbrieven mogen niet worden 
vernield, gescheurd, verwijderd of overplakt door derden. 

o Sancties 
 Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot een gasboete tot 350 euro. 

Er kan gesanctioneerd worden met  GAS op basis van de wet van 24 juni 
2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

Punt 2
akkoord te gaan met het plaatsen van 10 nieuwe plakzuilen in stad en deelgemeenten. De locaties 
werden afgestemd met het toekomstig aanbod aan de digitale borden.

Het gaat over volgende 10 nieuwe locaties in de binnenstad: 

- Conservatoriumplein
- Dam
- Houtmarkt
- Kapucijnenstraat
- Schouwburgplein
- Veemarkt
- Vlasmarkt
- Voorstraat
- The Level
- Kortrijk Weide

De 17 reeds bestaande locaties zijn de volgende: 

- Heule-Haantjeshoek
- Heule - Watermolen
- Bissegem-Tientjeswijk
- Bissegem - Bissegemplaats
- Marke - sc Olympiadeplein - Gymnasiastraat
- Rollegem - Parochiaal Centrum - Rollegemkerkstraat
- Kooigem - Oude Pastorijstraat
- Kooigem - dorpskern
- Kortrijk - Marionetten
- Kortrijk - PiusX- Kuurnsesteenweg

http://www.kortrijk.be/organiseren
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- Kortrijk - Venning - Deerlijksestraat£
- Kortrijk - St-Jan - Jan Breydellaan
- Kortrijk - Drie Hofsteden - Min. De Taeyelaan
- Kortrijk - St.Elisabeth - Burg. Danneelstraat
- Kortrijk - St. Rochus - Pijlstraat
- Kortrijk - Blauwe Poort - Halenplein
- Kortrijk - Lange Munteplein

Punt 3
Bij de inwerkingtreding van dit reglement wordt het retributiereglement voor het aanbrengen, door de 
stadsdiensten, van allerhande aanplakbiljetten zichtbaar vanaf de openbare weg, dat vastgesteld werd 
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2004 punt 1.9., opgeheven.

Bijlagen
1. aanplakzuilen locaties 2020.pdf
2. Affiches en_of strooifolders in openbare gebouwen van de stad _ Kortrijk.html
3. Spandoekframes in deelgemeenten  Kortrijk.htm
4. Reglement stedelijke aanplakzuilen.pdf



Reglement stedelijke aanplakzuilen/borden 
 

o Wat  
o Stedelijke informatiezuilen- of borden verspreid over de kernstad en de 

deelgemeenten.  
 

o Waarvoor  
 info van Kortrijkse initiatiefnemers 
 en/of van activiteiten die plaatsvinden op Kortrijks grondgebied 
 

o Retributie 
o 60 euro/aanplakronde 
o Zijn vrijgesteld van retributie:  

o Aanplakkingen uitgaande van of bevolen door de Staat, de Provincie, 
de Gemeente of openbare instellingen 

o Aanplakkingen aangevraagd door verenigingen van sociale, 
caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve aard. 
 

o Voorwaarden 
 Max. 2 affiches per event per aanplakzuil 
 Max. afmetingen: A2 formaat 
 Verplichte vermelding verantwoordelijke uitgever 
 De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden 

en/of teksten bevatten die oproepen tot geweld of discriminatie. 
 

o Aanplakkingsmodaliteiten 
 Aanplakking van de affiches enkel door Stad Kortrijk.  
 Aanleveren affiches:  

 Max. 54 affiches, niet opgerold 
 Aanleveradres:  

Uitleenwinkel, depot 102, Moorseelsestraat, 8500 Kortrijk tijdens de 
openingsuren 

 Ten laatste 3 werkdagen voor de gewenste aanplakdatum. 
 De affiche zal max. 1 maand voor initiatiefdatum aangeplakt worden.  
 De aanplakkalender is raadpleegbaar via  

www.kortrijk.be/organiseren  
 Commerciële organisaties moeten vooraf of ten laatste bij het 
 afleveren van de affiches een bewijs van betaling van de retributie 

bezorgen. 
 Op reglementaire wijze aangeplakte aanplakbrieven mogen niet 

worden vernield, gescheurd, verwijderd of overplakt door derden. 
 

o Sancties 
o Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot een gasboete tot 350 euro.  
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur, Voorzitter,
(get.) Nathalie Desmet (get.) Tiene Castelein

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


