
 
 
 
 

 

Reglement lichtkranten: activiteiten van verenigingen, wijkcomités en scholen 
 

1. Gebruikers en informatie 
a. Dit reglement heeft betrekking op de uitbating van de lichtkranten, welke zijn geplaatst langs 

de openbare weg in de Bethovenstraat, Lessiusstraat, Beukenlei en de Oudaenstraat (parking 
station Noorderkempen). 

 
b. Verenigingen, organisaties en personen, aangesloten bij één van de erkende gemeentelijke 

adviesraden, wijkcomités en scholen van Brecht kunnen gratis gebruik maken van de gele (3 
bovenste) tekstbalken van de lichtkranten om aankondigingen te doen, mits inachtname van 
onderstaande beperkingen. 
 

c. Het moet gaan om de aankondiging van publieke evenementen of acties, die effectief 
toegankelijk zijn voor of gericht naar een publiek van niet-leden. Boodschappen met een direct 
of wervend politiek, religieus of ideologisch karakter zijn uitgesloten. 
 

d. Het aantal aankondigingen is beperkt tot 10 per jaar per vereniging, organisatie, persoon, 
wijkcomité of school. De duur van een aankondiging is beperkt tot 2 à 3 weken, naargelang 
aanbod op de lichtkrant. De lengte is beperkt tot drie tekstbalken van 20 karakters; de 
frequentie/uur wordt bepaald door het aanbod van die week. Bij meer dan 20 karakters kan 
men één lijn laten scrollen (tekst loopt verder). 
 

e. Wat staat er op de drie tekstbalken? 
 Op de eerste lijn wordt de naam van het evenement vermeld.  
 De tweede lijn kan scrollen, hierop wordt de naam van de vereniging, organisatie – 

persoon, wijkcomité of school en de plaats vermeld (dus niet prijs of uur). 
 Op de derde lijn wordt de datum van het evenement vermeld. 
 
 

2. Werkwijze 
a. De communicatiedienst is verantwoordelijk voor het verzamelen van de aanvragen van de 

verenigingen, organisaties, personen, wijkcomités, scholen en voor het invoeren ervan op de 
displays. De communicatiedienst maakt hiervoor wekelijks een planning op, samen met de 
planning van de interne berichten. De informatieweek loopt van maandag tot en met zondag. 
 

b. De aanvragen voor boodschappen moeten uiterlijk woensdag voorafgaand aan de week van 
uitzending bezorgd worden aan de communicatiedienst. De activiteiten moet je doorgeven via 
de Uitdatabank (www.brecht.be > ‘meld hier uw activiteit’ of www.uitdatabank.be). Bij het 
ingeven van een activiteit in de Uitdatabank kan je bij de allerlaatste stap (na het ingeven van 
‘verplichte gegevens’ en ‘extra gegevens’) bij ‘TAGS / TREFWOORDEN’ het woord 
‘LICHTKRANT’ ingeven zodat je activiteit vermeld wordt op de lichtkrant. 
 

c. Het college neemt wekelijks kennis van de aanvragen van de lopende week. Indien er te veel 
aanvragen zijn, krijgen de berichten van diensten en bestuur steeds voorrang. De aanvragen 
van verenigingen, organisaties, personen, wijkcomités of scholen worden behandeld in 
chronologische volgorde van indienen. 
 

http://www.brecht.be/�
http://www.uitdatabank.be/�


 

d. Door het indienen van een aanvraag verklaart de vereniging, organisatie, persoon, wijkcomité 
of school zich automatisch akkoord met dit reglement en ziet die ook af van elke eis tot 
schadevergoeding t.a.v. de gemeente (vb. ingeval van niet-uitzending, fouten in de informatie). 
 

e. Er is een uitzonderlijke noodprocedure ten behoeve van het bestuur en van de hulpdiensten. 
Deze geldt enkel voor dringende boodschappen m.b.t. de veiligheid van de burgers. De 
gevallen waarop dit van toepassing is, worden door de burgemeester vastgelegd als volgt: 
milieurampen, verkeersinformatie bij branden, overstromingen of ongevallen. De 
communicatiedienst voert de noodberichten onmiddellijk in op vraag van de in dat geval 
bevoegde persoon, aangeduid door het college. Ingeval van twijfel wordt eerst contact 
opgenomen met de burgemeester of de secretaris.      

 
  
  
 
 


