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Aanvraagformulier gemeentelijke aankondigingsborden 

Vak bestemd voor de gebruiker 

Gebruiker:  

 

De gebruikende instelling, 

organisatie of vereniging 

en contactgegevens van de 

verantwoordelijke  

Naam vereniging: __________________________________________________ 

Erkend via een gemeentelijke adviesraad?   □ Ja       □ Nee 

Zo ja, naam van de adviesraad: _______________________________________  

Naam verantwoordelijke:_____________________________________________  

Straat: _____________________________________  Nr.: _________________ 

Postnr.: ________________   Gemeente: _______________________________ 

Tel./GSM: _________________________________________________________ 

Fax: _____________________________________________________________ 

E-mailadres (optioneel): _____________________________________________ 

 

Activiteit:  

Dit zal door de vereniging 

op de panelen aangebracht 

worden. 

Naam activiteit: ____________________________________________________ 

Plaats: ___________________________________________________________ 

Datum: ___________________________________________________________ 

Precieze tekst die op het bord zal verschijnen (conform de reglementaire 

bepalingen):  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tijdens welke periode zouden de panelen geplaatst worden? 

Vanaf (max 3 weken vóór de activiteit): _________________________________ 

Tot (max 2 dagen na de activiteit): _____________________________________ 

 

Uitlening/Aankoop:  

 

Aankruisen welke panelen 

men zal gebruiken 

De vereniging wenst:  

□ blanco inschuifborden kosteloos te ontlenen bij de gemeente.   

Zo ja, het gewenste aantal te ontlenen borden: ___________________________ 

Opmerking: deze borden worden nadien door de gemeente bewaard. 

□ gebruik te maken van eigen inschuifborden, aan te kopen bij de gemeente 

tegen de prijs van €50,00 / bord (te betalen max. 1 maand na facturatie).   

Zo ja, het gewenste aantal aan te kopen borden: _________________________ 

Opmerking: deze borden worden door de vereniging zelf bewaard. 
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Plaats infoborden: 

 

De gewenste plaatsen 

aanduiden 

 

De vereniging wenst gebruik te maken van het infobord (plan in bijlage):  

Sint-Baafs-Vijve 

□Vanuit Sint-Eloois-Vijve: Rijksweg  

□ Vanuit Wakken: Wakkensteenweg/Vijvedreef 

Wielsbeke 

□ Vanuit Sint-Eloois-Vijve: Expressweg N382 

Ooigem 

□ Vanuit Oostrozebeke: Fabiolalaan          

□ Vanuit Desselgem: Desselgemstraat 

□ Vanuit Bavikhove: Bavikhoofsestraat 

Datum en  

handtekening:  

Voor akkoord volgens de voorwaarden van het algemeen reglement (zie bijlage) 

Datum: _______________      Handtekening:  

 

 

 

 

 

Vak bestemd voor de gemeente Wielsbeke 

Aanvraagdatum: Aanvraag ontvangen op:____________________ 

Aanvraagnummer: Aanvraagformulier N°  _____________________ 

Procedure: 

 

Uit te voeren stappen 

Ingevuld in …infoborden/overzicht.xls? 

□  Ja           □ Nee         Zo ja, datum ingave: ______________ 

Datum en 

handtekening:  

Datum: _______________________ 

Borden geleverd op: ________________________________________________ 

Handtekening:  
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Vergunning gemeentelijke aankondigingsborden 

Dit is de officiële vergunning voor het gebruik van de gemeentelijke 
aankondigingsborden.  Gelieve dit blad dan ook goed bij te houden!! 
 
 

Vergunning 

Afspraken:  1. Indien de panelen in bewaring zijn bij de gemeente mag u ze komen afhalen vanaf 

__________________ voor het aanpassen van datum/plaats of naam van uw 

activiteit.   

      Deze panelen moeten worden terug gebracht tegen ___________________________ 

2. Indien de panelen in bewaring zijn bij uw vereniging mag u ze brengen vanaf 

____________.  

3. Indien u over geen panelen beschikt mag u _________ nieuwe infoborden komen 

afhalen vanaf __________ voor het aanplakken van datum/plaats of naam van uw 

activiteit. 

      Deze panelen moeten worden terug gebracht tegen __________________________ 

4. De infoborden zullen uitgehangen worden door de technische dienst ten laatste op 

____________________________________________________________________. 

Toelating:  Het gemeentebestuur van Wielsbeke geeft de toelating voor het gebruik van de 

infoborden:  

- Sint-Baafs-Vijve vanuit Sint-Eloois-Vijve: Rijksweg                                            ja/neen  

- Sint-Baafs-Vijve Vanuit Wakken: Wakkensteenweg/Vijvedreef                            ja/neen 

- Wielsbeke vanuit Sint-Eloois-Vijve: Expressweg N382                                        ja/neen 

- Ooigem vanuit Oostrozebeke: Fabiolalaan                                                      ja/neen 

- Ooigem vanuit Desselgem: Desselgemstraat                                                  ja/neen  

- Ooigem vanuit Bavikhove: Bavikhoofsestraat                                                 ja/neen 

Datum en  

handtekening:  

Datum: ____________________ 

 

 

 

 

Bruno Debrabandere 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

 

Jan Stevens 

Burgemeester 
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Plan van de gemeente Wielsbeke 

Legende 

1. Ooigem vanuit Oostrozebeke: Fabiolalaan                                                          

2. Ooigem vanuit Bavikhove: Bavikhoofsestraat    

3. Ooigem vanuit Desselgem: Desselgemstraat 

4. Wielsbeke vanuit Sint-Eloois-Vijve: Expressweg 

5. Sint-Baafs-Vijve Vanuit Wakken: Wakkensteenweg/Vijvedreef        

6. Sint-Baafs-Vijve vanuit Sint-Eloois-Vijve: Rijksweg 

 

 


