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Plaatsingsvoorwaarden tijdelijke bewegwijzering op de 

gemeentewegen van grondgebied Zonnebeke 
 

Toepasselijke reglementering: 

• Het Algemeen Politiereglement, in bijzonder hfdst 3.3., art.3.3.1. 

Niemand mag het openbare domein op private wijze in gebruik nemen of gebruiken 

door het plaatsen van voorwerpen of constructies zonder vergunning van het college 

van burgemeester en schepenen.  De aanvragen worden ingediend door en op naam 

van een natuurlijke persoon op het daartoe voorziene formulier. 

 

• Het Algemeen Reglement op de Politie van het wegverkeer (KB 1.12.1975), artikel 80.2 

Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere 

inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling 

brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, 

die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze 

de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.  

Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle 

reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 

meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.  

 

• Zonale Politieverordening PZ Arro Ieper. 

 

Plaatsingsvoorwaarden: 

1. Deze plaatsingsvoorwaarden behandelen enkel het plaatsen van borden langs de 

gemeentewegen van het grondgebied Zonnebeke. Voor de gewestwegen dient de 

aanvrager zich te richten tot het Agentschap Wegen en Verkeer. 

2. Het aantal borden wordt beperkt tot twee per kruispunt.  

3. De maximum afmeting bedraagt: 1.20 m x 0.30 m. 

4. De tekst op de borden/pijlen mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. 

Vermeldingen van sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is 

dan ¼ van de totale oppervlakte van het bord. 

5. De borden/pijlen mogen niet dezelfde kleur hebben als de reglementaire 

bewegwijzering. 

6. De borden/pijlen mogen geplaatst worden op eigen palen of aan bestaande 

bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere 

verkeerstekens. Ze worden op minstens 0,75m van de rand van de rijweg geplaatst. 

7. Het is verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of 

misleiden, die -geheel of gedeeltelijk- verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die 

van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere 

wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. 
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8. De borden/pijlen mogen de weggebruikers of voetgangers niet belemmeren of 

hinderen. 

9. De vergunninghouder is zowel tegenover gemeente Zonnebeke als tegenover derden 

aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van 

de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te 

verzekeren. 

10. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement 

en moeten ten laatste de dag na het evenement verwijderd worden. 

 

Als de vergunning houder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, worden de borden op zijn 

kosten verwijderd. 

 


