
District Ekeren – Gebruiksreglement Digitale Infoborden – Goedgekeurd DR van 15 mei 2017 Pagina 1/2 

 

 

 

Gebruiksreglement digitale infoborden 
 

Artikel 1 

Dit reglement regelt het gebruik van de digitale infoborden op het grondgebied van het 

district Ekeren. 

 

Artikel 2 

De digitale infoborden zijn in de eerste plaats bestemd voor de publicatie van 

districtsinformatie van het district Ekeren maar ook informatie van derden kan opgenomen 

worden, zoals: 

• van andere overheden: bijvoorbeeld de stad Antwerpen, leden van de groep 

Antwerpen, hogere overheden,… 

• van Ekerse organisaties: bijvoorbeeld Ekerse verenigingen, Ekerse scholen, … 

• van niet-Ekerse organisaties en individuele initiatiefnemers voor zover zij een 

activiteit organiseren die doorgaat op Ekers grondgebied en specifiek voor de 

Ekerenaars bestemd is. 

 

Artikel 3 - criteria 

§1. Onder districtsinformatie wordt verstaan: 

• algemene mededelingen van het districtsbestuur; 

• informatie over activiteiten die door het district Ekeren worden georganiseerd. 

§ 2. Onder informatie van andere overheden wordt verstaan: 

• algemene mededelingen die specifiek van belang zijn voor de Ekerenaar; 

• informatie over activiteiten die door de betreffende overheden worden 

georganiseerd op Ekers grondgebied. 

§3. Onder informatie van Ekerse en niet-Ekerse organisaties en individuele initiatiefnemers 

wordt verstaan: 

• informatie over activiteiten die worden georganiseerd op Ekers grondgebied en 

toegankelijk zijn voor alle Ekerenaars en die dus een ruimer publiek aanspreken dan 

enkel de leden en sympathisanten; 

• een activiteit die een hoogtepunt vormt in de jaarwerking van de organisatie. 

 

Artikel 4 – aanvragen  

§1. Aanvragen voor publicatie op de digitale infoborden worden digitaal ingediend via het 

mailadres infoborden.Ekeren@stad.antwerpen.be minimaal 1 maand voor de publicatie 

moet ingaan. 

§2. De aanvraag bevat volgende informatie: 

• de naam van de organisatie en de gegevens van de contactpersoon; 

• de gewenste periode; 

• titel activiteit, datum, uur, locatie, prijs, telefoonnummer, e-mail of website voor 

meer informatie 

• indien beschikbaar: beeld in hoge resolutie (minstens 300 dpi op ware grootte) of 

een jpg- of pdfbestand van een affiche (in hoge resolutie). 
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Artikel 5 – inhoud van de boodschap 

 

§1. De districtsadministratie heeft het recht de vorm van de boodschap te wijzigen in functie 

van de huisstijl en leesbaarheid van het bericht. 

§2. De boodschap onthoudt zich van elke vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of 

voorkeur om ideologische of filosofische redenen.  

 

Artikel 6 – duur van de publicatie 

§1. Een bericht van derden verschijnt in principe gedurende minimaal zeven kalenderdagen 

op de digitale infoborden. Van deze termijn kan worden afgeweken indien 

wenselijk/noodzakelijk en rekening houdend met de andere boodschappen die in dezelfde 

periode verschijnen.  

§2. Districtsinformatie heeft altijd voorrang op informatie van derden. 

 

Artikel 7 

§1. De districtsadministratie beoordeelt op basis van de in dit reglement vastgelegde criteria 

de aanvraag en deelt aan de aanvrager mee of – en wanneer zijn bericht zal verschijnen.  

§2. Het district Ekeren behoudt zich steeds het recht voor berichten niet te publiceren 

omwille van technische problemen of noodzakelijke prioriteitswijzigingen. 

 

Artikel 8 

Dit reglement is van kracht met ingang van 1 juni 2017. 


