Reglement op het gebruik van de gemeentelijke led-schermen
Artikel 1
De gemeente en firma Led’s do it uit Lommel sloten een samenwerkingsovereenkomst voor de
plaatsing en uitbating van twee digitale LED-schermen in Bocholt. 50 % van de zendtijd is
gereserveerd voor de gemeente Bocholt, 50 % voor de firma Led’s do it. De uitzendingen gebeuren in
cyclussen van 5 minuten (30 boodschappen van 10 seconden), waarvan de gemeente Bocholt dus
recht heeft op 15 boodschappen van 10 seconden. Deze worden constant opnieuw herhaald tussen
7u00 en 22u00.
Artikel 2
Het gemeentebestuur stelt haar zendtijd op de twee digitale LED-schermen (Kaulillerweg en
Kaulillerdorp) gratis ter beschikking van de Bocholter adviesraden, verenigingen, organisaties en
instellingen (scholen, rusthuis e.d.) voor het aankondigen van hun activiteiten.
Artikel 3
De gevoerde publiciteit mag enkel betrekking hebben op tijdelijke evenementen, met een cultureel,
caritatief, godsdienstig, sportief of recreatief karakter, die op het grondgebied van de gemeente
Bocholt plaatsvinden. Deze evenementen moeten open staan voor een groter publiek (i.c. niet enkel
voor de leden van een bepaalde vereniging) en de inhoudelijke boodschap mag niet aanstootgevend
zijn.
Alle andere aankondigingen, bijvoorbeeld van politieke of commerciële aard of voor manifestaties die
niet in Bocholt plaatsvinden, zijn niet toegelaten.
Het voeren van reclame via de LED-schermen is verboden. Hiervoor moet men rechtstreeks contact
opnemen met de firma LED’s do it uit Lommel (contactgegevens te verkrijgen bij de dienst Info &
Onthaal).
Artikel 4
De vereniging richt haar aanvraag aan de gemeentelijke dienst Info & Onthaal met volgende
gegevens:
- naam van de vereniging en de contactpersoon
- voorstel van tekst voor aankondiging, logo of illustraties (min. 300 dpi)
- gewenste periode van uitzending (maximaal 3 weken)
De aanvraag kan best digitaal gericht worden aan de dienst Info & Onthaal via e-mail info@bocholt.be.
De aanvraag voor aankondiging moet uiterlijk vier weken vóór de activiteit gebeuren.
Voor elke manifestatie moet een aparte aanvraag ingediend worden.
Artikel 5
Bij het binnenbrengen van de aanvraag, controleert de infodienst of de aankondiging aan de
voorwaarden voldoet.
Concreet kan het gemeentebestuur van Bocholt wekelijks 15 boodschappen op de LED-schermen
plaatsen. Deze 15 mededelingen verschijnen 200 keer per dag op de schermen.
Wanneer het aantal aanvragen op een bepaald ogenblik groter is dan het aantal dat binnen de
beschikbare zendtijd kan uitgezonden worden, krijgen de gemeentelijke diensten voorrang en komen
verder de aanvragen aan bod volgens tijdstip van indienen.
Artikel 6
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de ingediende aanvragen aan te passen naar
vorm en inhoud.
Artikel 7
Het aankondigen van activiteiten via de LED-schermen is gratis.
Artikel 8
De eerste maandag na het verstrijken van de activiteit wordt de aankondiging van de LED-schermen
verwijderd.

