
Gebruiksreglement lichtkranten Merksem 
 

1. Algemeen: 
 

Het type lichtkrant dat in Merksem geplaatst wordt heeft maximaal 6 tekstregels van 
telkens 15 karakters.  Eén regel, met vermelding van contactgegevens , kan een 
doorlopende regel worden en mag dan meer dan 15 karakters bevatten. De 
boodschappen zijn leesbaar tot op een afstand van 65 meter.  De verschillende 
boodschappen verschijnen in een cyclus op de lichtkranten.     
 
Enkel korte boodschappen die in 1 oogopslag kunnen gelezen worden lenen zich 
voor het medium lichtkrant.  Het contact tussen de lezer en de boodschap op de 
lichtkrant is meestal kort.  Hoe meer boodschappen in de cyclus, hoe minder 
leesmomenten elke boodschap heeft. 
 
2. Reglement: 
 

Interne aanvragen 
 

Artikel 1: 
 
De elektronische lichtkranten, opgesteld op verschillende plaatsen in het district 
Merksem, zijn in de eerste plaats bestemd voor de publicatie van districtsinformatie. 
Onder ‘districtsinformatie’ verstaan we: 
  

a. activiteiten / evenementen die het district zelf organiseert, al dan niet in 
samenwerking met haar partners 

b. activiteiten / evenementen georganiseerd door één van de Merksemse 
adviesraden en verenigingen; 

c. activiteiten /evenementen georganiseerd door stedelijke partners in het district 
Merksem; 

d. aankondigingen / stand van zaken openbare werken; 
e. algemene mededelingen van het districtsbestuur en de diensten van het 

district; 
f. algemene mededelingen met betrekking tot verkeer en veiligheid; 
g. het districtsbestuur behoudt het recht om informatie over andere activiteiten in 

of met betrekking op Merksem op de lichtkranten te brengen. 
 

Artikel 2: 
 
De volgende informatie van stad Antwerpen, en/of de hogere overheid kan eveneens 
een plaats krijgen op de lichtkranten:  
 

a. activiteiten / evenementen van de stad of de hogere overheid die op het 
grondgebied van het district plaatsvinden  

b. algemene mededelingen over de stedelijke diensten, het OCMW Antwerpen 
en/of de hogere overheid, wanneer ze specifiek gericht zijn naar de 
Merksemse inwoners 
 



 
 
Externe aanvragen 
 

Artikel 3: 
 
Andere individuen, organisaties of verenigingen dan deze vermeld in de artikels 1 en 
2 van dit reglement kunnen verzoeken om informatie te publiceren mits de vermelde 
evenementen/activiteiten: 
 

a. open staan voor elke inwoner van Merksem 
b. plaatsvinden of betrekking hebben op het grondgebied van Merksem  
c. belangrijke uitstraling hebben voor de werking van de organisatie/de 

vereniging of het individu 
d. bijdragen tot de uitstraling van het district Merksem of ten goede komen aan 

de cultuur-  en/of sportbeleving, de jeugd, de senioren, het milieu, het gezin of 
andere maatschappelijke doeleinden. 

e. geen louter winstoogmerk of individuele doeleinden beogen 
 
 
Kenmerken boodschappen 
 
Artikel 4: 
  
Alle boodschappen die op de lichtkranten verschijnen moeten voldoen aan volgende 
kenmerken:  
 

a. uitgebreide programma’s kunnen niet volledig worden opgenomen, er kan wel 
een verwijzing gebeuren naar website, telefoonnummer, e-mailadres… 

b. de aanvrager dient verplicht zijn contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, 
website) op te geven in zijn bericht, zodat geïnteresseerden contact kunnen 
opnemen 

c. informatie mag niet politiek getint zijn 
d. de activiteit onthoudt zich van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, 

beperking of voorkeur om ideologische of filosofische redenen, de toon moet 
neutraal zijn en elke inwoner van Merksem aanspreken.  

 
Procedure externe aanvragen 
 
Artikel 5: 
 
Aanvragen voor een boodschap op de lichtkranten dienen digitaal ingediend te 
worden via het invulformulier op de website van het district. 
 
Aanvragen dienen uiterlijk 2 weken voor de start van de gewenste publicatiedatum 
ingediend te worden.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beoordeling en verwerking van de aanvraag 
 

 

Artikel 6: 
 

Het district beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag en de duurtijd van de 
publicatie op de lichtkrant.  
 
In functie van het aantal en de aard van de ingediende aanvragen kunnen bepaalde 
aanvragen eveneens geweigerd of voor een kortere periode gepubliceerd worden. 
 
Externe aanvragen zullen alleszins maximum 10 dagen op de lichtkranten 
gepubliceerd worden. 
 
Het district verwerkt de aanvraag en heeft het recht om de aangevraagde publicatie 
te wijzigen in functie de huisstijl van stad Antwerpen, de leesbaarheid of bij fouten. 
 
Publicaties die onder artikel 1 of  2 van dit reglement vallen, genieten voorrang op 
publicaties van andere aanvragers.   
 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 7: 
 
De stad Antwerpen/district Merksem is niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd 
verschijnen van een bericht ongeacht de oorzaak ervan en kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade die de aanvrager hierdoor lijdt.  
 
  
 


