MELDING INNAME

Meldingsformulier voor het opstellen van
voorzieningen of objecten op het openbaar
domein voor publiciteit, bekendmaking,
verfraaiing of niet-winstgevende doeleinden

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………… (naam),
wonende te ……………………………………................................................... (straat), nr. …………….,
te ……………………………………………………(gemeente), tel. nr. …………………………………………………,
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
en uitba(a)t(st)er van de zaak ……………………………………………………………………… (benaming)
gelegen langs ………………………………………………………………………………….. (straat), nr. ………….,
te Maldegem,
meldt het plaatsen van: (gelieve indien van toepassing ook het aantal te vermelden)


Reclamebord of sandwichbord



Bank(en)



Folderbak(ken)



Beachvlag(gen)



Ander: ………………………………………………………………………

t.h.v. voornoemde zaak en voegt beeldmateriaal toe.

en neemt kennis van de voorwaarden zoals opgenomen in het Algemeen Politiereglement
Maldegem vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014, gewijzigd door de
gemeenteraad op 23 november 2017:
Dienst Veiligheid
050 72 89 38
veiligheid @maldegem.be
Gemeentehuis – Marktstraat 7
9990 Maldegem

Artikel 101/8
Er mogen geen voorzieningen of objecten op het openbaar domein geplaatst worden voor publiciteit,
bekendmaking, verfraaiing, of niet-winstgevende doeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke melding
aan het gemeentebestuur volgens de procedure vermeld op de gemeentelijke website.
Artikel 101/9
Dergelijke objecten mogen uitsluitend overdag (d.w.z. tussen 6u en 22u) geplaatst worden, op de dagen
waarop de achterliggende handelszaak geopend is.
Artikel 101/10
De doorgang dient obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen te zijn.
Deze doorgang dient een vrije hoogte te hebben van minimum 2,20 meter en een vrije breedte van
minimum 1,50 meter; dit om de vlotte en veilige doorgang van het betrokken verkeer niet in het gedrang te
brengen.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de vrije
hoogte boven de openbare plaats en van de maximum toegelaten breedte; hierbij zal dan rekening
gehouden worden met de voetpad-, plein- of straatbreedte.
Artikel 101/11
De uitstallingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.
Artikel 101/12
De objecten die niet conform zijn geplaatst, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een
gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve
worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

6. Ondertekening
Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn
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