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17. POLITIEREGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN AANWIJZIGINGSBORDEN VOOR BEDRIJVEN, 

OVERNACHTINGSGELEGENHEDEN EN RESTAURANTS - VASTSTELLEN 
 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 

 

Gelet op nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 § 2; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder op artikel 71; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en in het bijzonder op artikel 12; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 houdende vaststellen retributiereglement op de 

richtingaanwijzers naar zelfstandigen en bedrijven; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2010 houdende retributie op het plaatsen van richtingaanwijzers 

– opheffen reglement; 

 

Overwegende dat de huidige richtingaanwijzers weinig succesvol zijn; dat het debiteurenbeheer ervan moeizaam 

verloopt; dat bovendien de richtingaanwijzers niet voldoen aan de technische vereisten zoals bepaald in voornoemd 

ministerieel besluit; 

 

Overwegende dat het daarom zinvol het bestaande systeem voor de plaatsing van aanwijzingsborden op te heffen 

en te vervangen door een performanter systeem; 

 

Overwegende dat de aanvrager van een aanwijzingsbord het best zelf kan instaan voor de aankoop van het 

aanwijzingsbord; dat hij daardoor zowel de eigendom als de onderhoudslast behoudt; dat de gemeente anderzijds 

kan instaan voor de plaatsing van het bord en voor de levering en plaatsing van de paal waarop het bord bevestigd 

moet worden; dat de paal immers ook dienstig kan zijn voor andere aanvragers; dat dit financiële verrichtingen 

tussen de aanvrager en de gemeente uitsluit en bijgevolg ook een moeilijk debiteurenbeheer uitsluit; 

 

Overwegende dat de borden quasi steeds op openbaar domein worden geplaatst en omwille van 

aansprakelijkheidsredenen daarom best voldoen aan de technische vereisten zoals opgenomen in het voornoemd 

ministerieel besluit; 

 

Overwegende dat voor de bestaande borden best in een overgangsregeling wordt voorzien; 

 

 

BESLUIT: eenparig 

 

 Algemene bepalingen. 

Art. 1:  De plaatsing van aanwijzingsborden voor bedrijven (F33a en F34a), overnachtingsgelegenheden (F37) en 
restaurants (F37) op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke vergunning 

van het college van burgemeester en schepenen. 

Art. 2:  De vergunning vervalt van rechtswege indien er gedurende 6 maanden geen gebruik van werd gemaakt. 

Art. 3:  De vergunning kan afhankelijk gesteld worden van het advies van de wegbeheerder. 



 De aanvraag 

Art. 4:  De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt: 

1) de ligging van het bedrijf, de overnachtingsgelegenheid of het restaurant; 

2) voor bedrijven: de mate waarin het bedrijf veel verkeer genereert; 

3) maximaal 2 bewegwijzerde routes. 

Art. 5:  Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom 
in aanmerking voor de plaatsing van aanwijzingsborden. 

Art. 6:  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van noodzakelijkheid. 

 Plaatsingsvoorwaarden 

Art. 7:  De aanwijzingsborden zijn naar model, materiaal, gegevens, plaats en aantal in overeenstemming te zijn 
met het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 

houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

Art. 8:  Voor de toepassing van voorgaand artikel geldt als definitie van een weg van doorgaand verkeer: elke 
weg die in het gemeentelijk mobiliteitsplan werd aangeduid als primaire weg, secundaire weg of lokale 

weg type I en II. 

 Plaatsing, onderhoud, wegname en verantwoordelijkheden 

Art. 9:  De vergunninghouder staat in voor: 

1) de levering van de aanwijzingsborden, ook bij vervanging; 

2) het onderhoud van de aanwijzingsborden. 

De gemeente staat in voor: 

1) de levering en plaatsing van de paal; 

2) de plaatsing, vervanging en wegname van de aanwijzingsborden. 

Art. 10: Indien de aanwijzingsborden zich niet meer in behoorlijke staat bevinden, stuurt de burgemeester een 
aanmaning tot onderhoud of herstel van de aanwijzingsborden. 

Indien binnen de 30 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning worden de 

aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd. 

Art. 11: De vergunninghouder die zijn bedrijvigheid stopt dient, neemt de aanwijzingsborden weg. 

Indien binnen de 30 kalenderdagen na het staken van de bedrijvigheid de aanwijzingsborden niet werden 

weggenomen worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd. 

Art. 12: Aanwijzingsborden die zonder vergunning werden geplaatst worden ambtshalve weggenomen en 
vernietigd. 

 Strafbepalingen 

Art. 13: Overtredingen op onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen. 

 Overgangsbepalingen 

Art. 14: Bestaande aanwijzingsborden kunnen blijven staan tot 31 december 2010. 

 Inwerkingtreding en bekendmaking 

Art. 15: Onderhavig reglement treedt in werking op heden. 

Art. 16: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan: 

- De heer Gouverneur van Oost – Vlaanderen; 

- De heer Hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent; 

- De heer Hoofdgriffier van de Politierechtbank te Gent; 

- De heer Hoofdgriffier van het Vredegerecht van het 6e Kanton Gent; 

- De heer Zonechef van de Politiezone Schelde-Leie. 



 

Art. 17: Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

Namens de Gemeenteraad, 
de Gemeentesecretaris 

get. 

Serge RONSSE 

de Voorzitter 

get. 

Hugo LEROY 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Te Gavere, de     
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