REGLEMENT INFOBORDEN
Algemeen
De gemeente Heist-op-den-Berg beschikt over 11 elektronische informatieborden. Deze zijn geplaatst in
elk kerkdorp: Booischot, Pijpelheide, Heist-Goor, Schriek, Grootlo, Heist-centrum, Heist-station, Itegem,
Hallaar, Zonderschot en Wiekevorst.
Elk informatiebord staat in de buurt van de kerk. Uitzondering is Heist-centrum, waar het infobord in de
Bergstraat staat, ter hoogte van het Cultuurplein.
Onderhoud en ondersteuning gebeurt door de firma Q-Lite.

Voor wie zijn de informatieborden bedoeld?
-

het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke adviesraden van Heist-op-denBerg
het OCMW en de OCMW-diensten van Heist-op-den-Berg
de politie en brandweer van Heist-op-den-Berg
lokale sociale organisaties zoals de rustoorden, dienstencentra zoals De Pit en Het Pluspunt,
Kringwinkel Zuiderkempen, …
verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad en niet-commerciële organisaties
(bv. parochies, scholen,…) van Heist-op-den-Berg.

De elektronische informatieborden zijn echter niet bedoeld voor volgende instanties:
- politieke partijen of politiek geïnspireerde organisaties
- commerciële organisaties en initiatieven (ook horecazaken)
- vakbonden en mutualiteiten
- benefieten of andere persoonlijke berichten
Een uitzondering voor deze laatste drie is dat er voor een bepaald project of initiatief een duidelijke
en structurele samenwerking is met een gemeente- of OCMW-dienst.

Wat wordt er gepubliceerd?
Een bericht bevat maximum 7 regels. Elke regel bevat maximum 15 karakters.
Het is belangrijk dat volgende informatie vermeld wordt:
naam organisatie/vereniging
datum
activiteit
plaats
beginuur
eventueel een telefoonnummer
eventueel de prijs

Waar wordt er gepubliceerd?
Berichten die afkomstig zijn van verenigingen/organisaties uit Heist-op-den-Berg worden aangekondigd in
het kerkdorp waarvan de vereniging/organisatie afkomstig is en in het kerkdorp waar hun activiteit
plaatsvindt.

Als het aantal berichten op 1 infobord de 8 overschrijdt, wordt de voorkeur gegeven aan de aankondiging
van eenmalige activiteiten/evenementen ten nadele van de regelmatig weerkerende activiteiten (bv.
kaartavonden).
Wanneer de dienst Communicatie geen of slechts een zeer beperkt aantal boodschappen voor een
infobord voorhanden heeft, mag zij beslissen om boodschappen uit een aangrenzend kerkdorp op dit
infobord te plaatsen.
Berichten die afkomstig zijn van het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, de gemeentelijke
adviesraden, het OCMW, de OCMW-diensten, de brandweer en de politie kunnen op alle informatieborden
aangekondigd worden.
Alle berichten worden in principe 1 week op voorhand aangekondigd.
Er zijn geen kosten aan verbonden voor de vereniging/organisatie.

Waar moet men een aanvraag indienen?
Wie een bericht wil publiceren op de elektronische informatieborden, moet dit doorgeven aan de dienst
Communicatie: Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, 015 22 86 57, mail ld@heist-op-den-berg.be en
info@heist-op-den-berg.be.
Berichten worden bij voorkeur 2 weken op voorhand bezorgd.
Er zijn ook aanvraagformulieren ter beschikking bij de dienst Communicatie en op de gemeentelijke
website www.heist-op-den-berg.be.

Afwijkingen
De dienst Communicatie mag in bepaalde omstandigheden gemotiveerd afwijken van dit reglement..
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