Provincie OOST-VLAANDEREN

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuis van en te
9060 Zelzate

Gemeente Zelzate

Martin ACKE
Zelzate, maandag 26 juni 2006,

Gemeenteraadslid
Fractieleider CD&V

Betreft: Vraag i.v.m. reglementering reclamepanelen langs gemeente- en gewestwegen.

Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,
In mei van dit jaar kreeg de politie opdracht om in onze gemeente een aantal reclamepanelen op privégrond langsheen de gewestwegen door de eigenaars te doen verwijderen. Anderzijds heeft de
technische dienst van de gemeente een aantal borden op openbaar domein zelf verwijderd. De
burgemeester heeft op de gemeenteraad van 9 mei naar die actie verwezen.
De maatregel kan niet bij iedereen op begrip rekenen aangezien sommige borden wel mochten blijven
staan en andere niet. De communicatie hierbij was onvoldoende. Het is mijns inziens dan ook
noodzakelijk om duidelijk te stellen op welke wetgeving politie en gemeentediensten zich baseerden om
de verwijdering van die borden uit te voeren of af te dwingen. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in zicht hebben ook de politieke partijen belang in duidelijkheid terzake.
Ik heb intussen begrepen dat er voor bepaalde categorieën van borden een stedenbouwkundige
verordening nodig is. Die was er blijkbaar niet in de meeste gevallen, wellicht omdat betrokkenen van
de noodzaak niet op de hoogte waren. Graag vernam ik de reglementering hieromtrent, de situaties die
niet vergunningsplichtig zijn en de procedure waarmee een aanvraag moet worden gedaan.
Voor borden langsheen gewestwegen is ook een advies van de Administratie Wegen en Verkeer van het
Vlaams Gewest nodig. Ik vernam graag welke criteria en afstandsregels worden gehanteerd om een
positief advies te kunnen verkrijgen.
Mag ik het college van burgemeester en schepenen verzoeken om duidelijkheid in deze materie? Een
handleiding hieromtrent kan in de toekomst zowel nuttig zijn voor de Zelzaatse handelaars,
verenigingen en politieke partijen die tijdelijk of permanent publiciteit willen voeren, als voor de
Zelzaatse eigenaars die hun gronden hiervoor willen ter beschikking stellen.
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