
VOORSCHRIFTEN PLAATSEN TIJDELIJKE PUBLICITEIT LANGS GEWESTWEGEN 
 
 
1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 per gewestweg. De maximale oppervlakte per bord 

bedraagt 2,10 m² of aan te passen volgens de beschikbare ruimte van de zijberm. 
 
2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Vermeldingen 

van sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan 1/4 van de totale 
oppervlakte van het bord. 

 
3. De borden moeten op eigen palen geplaatst worden. Ze mogen niet worden vastgemaakt aan 

bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Ze worden op minstens 0,75 m 
van de rand van de rijweg geplaatst en niet in de nabijheid van kruispunten. 

 
4. Ze mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeenten Riemst, Bilzen en 

Hoeselt (zie plannen als bijlage). 
 

5. Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement inzake de kleuren en helderheid, de 
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de 
bestuurders verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of 
nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige 
andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. 

 
6. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

 
7. De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaams Gewest als tegenover derden aansprakelijk 

voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de 
nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te 
behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

 
8. De borden mogen pas vanaf vijftien dagen vóór het evenement worden aangebracht en dienen 

ten laatste de achtste dag erna verwijderd te zijn. Indien de tijdelijke publiciteit binnen de 8 
dagen na de activiteit niet verwijderd is zal het gemeentebestuur deze verwijderen tegen een 
kostprijs van 30 euro/uur - cfr. het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2007. 

 
9. Bij het plaatsen van de borden dient de aanvrager vooraf contact op te nemen met ir. 

Huygen, districtchef of zijn afgevaardigde in Tongeren - tel. 012 39 82 60 - fax 012 39 82 82. 
 

10. Ieder evenement dient via melding overgemaakt te worden aan het wegendistrict Tongeren via 
fax 012 39 82 82 of via e-mail aan wegen.limburg.districttongeren@mow.vlaanderen.be. 

 
 
Als de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, worden de borden op 
zijn kosten verwijderd. 
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