
Reglement publiciteitsborden in stedelijke 
 sportaccommodaties.  
 

 
    Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 oktober 2019 

 
Artikel 1 
Onverminderd de toepassing van de stedelijke politie- en fiscale verordeningen terzake is onderhavig 
reglement van toepassing in de stedelijke sportinfrastructuur. 
 
Artikel 2 
Erkende Lierse sportverenigingen, die hun officiële competitie spelen in een stedelijke 
sportaccommodatie, kunnen één of meerdere publiciteitsborden aanbrengen op de daarvoor 
bestemde zones : muren sporthallen , omheining atletiekpiste, boarding voetbal, … 
 
Artikel 3 
De publiciteitsborden kunnen een vast of een mobiel karakter hebben. 
 
Artikel 4 
De onderhandelingen met kandidaat-sponsors zijn de uitsluitende aangelegenheid van de 
verenigingen. 
 
De publiciteitsborden dienen aangemaakt te worden door een deskundige firma. Het type bord is 
afhankelijk van de accommodatie en moet steeds vooraf ter goedkeuring aan het stadsbestuur 
voorgelegd worden.  
 
Artikel 5 
Het is verboden: 
- publiciteit te voeren die filosofisch, ideologisch of politiek geïnspireerd is; 
- publiciteit te voeren die strijdig is met de vigerende wetgeving (o.m. openbare orde en goede zeden, 
taalgebruik, publiciteit voor rookartikelen....). 
 
Artikel 6 
De aanvraag dient voor 1 augustus, voorafgaand aan het betreffende competitieseizoen te worden 
ingediend. 
 
Bij deze aanvraag wordt vermeld:  
- het aantal borden; 
- het karakter van de borden (vast of mobiel). 
 
Artikel 7 
Alle taksen, rechten en belastingen met betrekking tot de publiciteitsborden zijn ten laste van de 
vereniging, of de firma en handelszaak, die publiciteit voert op de bedoelde borden. 
 
Artikel 8 
Omwille van uitzonderlijke gebeurtenissen (eigen organisaties, éénmalige kampioenschappen of grote 
tornooien van sportclubs,... ) kan het college van burgemeester en schepenen opdracht geven alle of 
bepaalde publiciteitsborden tijdelijk te verwijderen. 
 
Artikel 9 
Het ontwerp, materiaalkeuze en grootte van de vaste borden worden vooraf ter goedkeuring 
voorgelegd aan stadbestuur. 
De borden mogen uitsluitend opgehangen worden door een deskundige ter zake, onder toezicht van 
een verantwoordelijke van de stad. 
 
Artikel 10 
Indien het aantal, door diverse verenigingen aangevraagde, vaste borden de beschikbare ruimte 
overtreft, zal de verdeling van de beschikbare borden gebeuren door een medewerker van de 



sportdienst. Dit gebeurt via een sleutel, rekening houdend met het aantal gebruiksuren van de diverse 
verenigingen (inclusief jeugd). 
 
Deze verdeling geldt voor één competitieseizoen en is ieder jaar aanpasbaar. 
 
Artikel 11 
De publiciteitsborden met een mobiel karakter worden voor elke competitiewedstrijd door de 
betreffende club zelf aangebracht en na de wedstrijd weer opgeborgen. 
 


