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Reglementering publiciteit langs gemeentewegen 
 
Voor het maken van publiciteit langs gemeentewegen dient tijdig en vooraf een online aanvraag 
ingediend te worden via de website van de stad Oudenaarde. De reglementering is van toepassing 
zodra de organisator de vergunning ontvangen heeft van het stadsbestuur. 
Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op het naleven van deze reglementering. Voor het begaan 
van een overtreding hierop kunnen GAS-boetes uitgeschreven worden. 
 
 
1/ PLAATSEN VAN PUBLIEKE BORDEN LANGS DE GEMEENTEWEGEN  
 
(richtlijnen opgelegd door de stad Oudenaarde, aanvullend op art. 88-89 algemeen politiereglement 
dd. 29/06/2015) 

 
* Er mogen geen borden geplaatst worden op en nabij ronde punten, op vluchtheuvels of 
middenbermen en in het centrum (dit is de zone tussen het station, het rondpunt 
Minderbroederstraat, de ophaalbrug over de Schelde en het Gentiel Antheunisplein). 
* De oppervlakte van elk bord bedraagt maximum 1m² 
* De borden mogen ten vroegste 1 maand op voorhand geplaatst worden en dienen uiterlijk 1 
week na de activiteit te worden verwijderd. 
* De afstand tussen de rand en/of de steunen van het bord t.o.v. de rooilijn van de openbare weg 
moet minstens 1 meter bedragen.  
* De borden mogen niet vastgehecht worden aan verlichtingspalen (behalve voor circussen), aan 
bestaande signalisatie, masten, bomen of beplanting. 
* In alle weersomstandigheden moeten de borden verzekerd blijven en ze mogen geen hinder 
betekenen voor het verkeer, signalisatie, enz… 
* De Stad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade- en/of ongevallen. 
Kosten zullen door de aanvrager gedragen worden. 
* Het vergunningsnummer dient vermeld te worden op de voorzijde van alle borden 

 
Gewestwegen 
Indien u borden wenst te plaatsen langs de gewestwegen dient u hiervoor toelating te vragen aan de 
bevoegde instantie: Agentschap wegen en verkeer – Heurnestraat 27 – 9700 Oudenaarde – 
wegen.oostvlaanderen.districtoudenaarde@mow.vlaanderen.be 

 
Overzicht van de gewestwegen: 
N60, Graaf van Landaststraat, Ohiostraat, Oudstrijdersstraat, Beaucarneplein, Zwijndries, Katteberg, 
Natendries, Holleweg, Hauwaart, Geraardsbergenstraat, Kerzelare, Edelareberg, Leupegemstraat, 
Berchemweg, Ronseweg, Schorisseweg, Aalststraat (met uitzondering van gedeelte A.Hansschool), 
Wijnendale, M Van Torhoutstraat, Abdijstraat, Nederenamestraat, Weldenstraat, Minderbroederstraat 
(vanaf op/afritten N60 richting Petegem), Deinzestraat (vanaf grens tot kruispunt D Heerweg) 

 
 

2/ FLYEREN 
 

(richtlijnen opgelegd door de stad Oudenaarde, aanvullend op art.13 algemeen politiereglement dd. 
29/06/2015) 
 

* op de flyers moet de naam van de verantwoordelijke uitgever vermeld worden 
* na het flyeren dient de straat of de locatie gecontroleerd te worden op rondslingerende flyers, 
deze dienen door de organisatoren verwijderd te worden. 
* indien de persoon die de flyers verspreidt de openbare orde, rust of veiligheid verstoort, kan de 
politie tussenkomen om een einde te stellen aan de verspreiding 
 

 
3/ SPANDOEKEN 

 
In de centrumstraten mogen geen spandoeken opgehangen worden, m.u.v. deze voor 
evenementen door het stadsbestuur zelf georganiseerd, in bijzondere samenwerking met, of voor 
uitzonderlijke gelegenheden, met uitdrukkelijk akkoord van het stadsbestuur. Indien er toelating 
verleend wordt voor andere locaties dienen volgende voorwaarden nageleefd te worden: 
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* De spandoek mag in geen geval een hinder betekenen voor het wegverkeer, noch in strijd zijn 
met de wegcode. 
* De spandoek mag niet worden vastgehecht aan bestaande verkeerssignalisatie of –borden en 
ook niet in de nabije omgeving ervan. 
* De spandoek dient op min. 4,50 m boven de rijweg aangebracht te worden. 
* De spandoek mag ten vroegste 14 dagen voor de manifestatie opgehangen worden en dient 
uiterlijk binnen 2 dagen na de manifestatie verwijderd te worden. 
* Er wordt geen vergunning verleend voor het ophangen van spandoeken aan spoorwegbruggen 
omwille van veiligheidsredenen. De stad draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid indien de 
organisator dit op eigen risico toch zou doen. 
 
 

4/ MOBIELE AANKONDIGINGEN 
 

(richtlijnen opgelegd door de stad Oudenaarde, aanvullend op art. 7 algemeen politiereglement dd. 
29/06/2015) 

 
Reclamevoertuigen en/of aanhangwagens die op de openbare weg of op een openbare parking 
geparkeerd worden mogen niet langer dan drie uur na elkaar blijven staan, tenzij daartoe vooraf 
schriftelijke toelating van de bevoegde overheid werd bekomen. 
 
 

5/ TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING-UITPIJLEN DOORTOCHTEN (wandel-, auto-, moto-,…) 
 

* Voor het bewegwijzeren/uitpijlen van tochten mogen geen stickers of verf gebruikt worden. 
* De pijlen of bordjes mogen ten vroegste 14 dagen vóór de activiteit aangebracht worden en 
dienen uiterlijk 2 dagen na de activiteit verwijderd te worden. 
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