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Reglementering publiciteit langs gemeentewegen 
 
1/ AFFICHES OP STADSBORDEN  
 
(art.87 algemeen politiereglement dd. 29/06/2015) 

 
* Op deze borden mogen enkel affiches geplakt worden van activiteiten die doorgaan 
op grondgebied van de stad Oudenaarde, met uitzondering van kiespropaganda. 
* De afmetingen van de affiches mogen max. A1-formaat zijn 
* Affiches waarvan de manifestatie nog moet plaatsvinden mogen niet overplakt worden 
* Op de affiches moeten de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever 
worden vermeld 
* Er mogen geen affiches gekleefd worden op leegstaande panden, bushokjes, 
telefooncabines, bruggen, stadscontainers, werfhekkens, elektriciteitskasten en andere 
technische inrichtingen. 
* Affiches mogen ten vroegste 1 maand op voorhand aangebracht worden en dienen 
uiterlijk 1 week na de activiteit te worden verwijderd. 
 
Locatie van de borden: 
 
Oudenaarde centrum: Bulkendreef-Gentiel Antheunisplein-Bergstraat haven 
Bevere: Wortegemstraat-Deinzestraat 
Edelare: Edelareberg 
Eine: hoek Arsenaalweg/Lijsterbesstraat-Schoolstraat 
Ename: Opperije-Paardemarkt 
Heurne: Heurnestraat 
Leupegem: Fonteinplein-Doornikstraat 
Mater: Matersplein 
Melden: Meldenstraat 
Mullem: Mullemstraat 
Nederename: parking aan Reytstraat 
Volkegem: Volkegemberg 
Welden: Mgr. Lambrechtsstraat 
 

2/ PLAATSEN VAN PUBLIEKE BORDEN LANGS DE GEMEENTEWEGEN  
 
(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 tussen het station en het rondpunt van de 
Minderbroederstraat, aan de ophaalbrug - Tussenbruggen en aan 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 de verlichtingspalen in het centrum 
(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.  
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3/ MOBIELE AANKONDIGINGEN 

 
(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. 
 

4/ SPANDOEKEN 
 
* 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. 
 

5/ FLYERS 
 

(art.13 algemeen politiereglement dd. 29/06/2015)  
 

Er mag geflyerd worden op voorwaarde dat: 
* er toestemming gevraagd werd aan het college van burgemeester en schepenen 
* 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 
 

6/ 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) 
 

 


