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reglement op het gebruik van de gemeentelijke zendtijd op de ledschermen - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Gemeente Zoersel en LEDify sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor de plaatsing en het beheer van 

drie digitale ledschermen in Zoersel, één per deelgemeente. Hierbij werd er afgesproken dat 50 % van de 

zendtijd gereserveerd is voor het lokaal bestuur Zoersel. In deze zendtijd willen we niet enkel gemeentelijke info 

geven maar willen we erkende Zoerselse verenigingen, adviesraden, onderwijsinstellingen, andere overheden 

en publieke instanties en samenwerkingsverbanden waarbij gemeente & ocmw Zoersel aangesloten is, ook de 

kans geven hierop activiteiten of campagnes aan te kondigen.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 

 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op volgende actie: 

• actie A000081: We onderzoeken de mogelijkheid om op een aantal strategische 

plaatsen ledschermen te voorzien voor de aankondiging van gemeentelijke activiteiten die ook lokale 

handelaars kunnen gebruiken. 

 

financiële informatie 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen. 

besluit 

artikel 1  

De gemeenteraad keurt het reglement op het gebruik van de gemeentelijke zendtijd op de ledschermen als 

volgt goed: 

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE ZENDTIJD OP DE LEDSCHERMEN 

artikel 1 
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Gemeente Zoersel en LEDify sloten een samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing en het gebruik van 

drie digitale ledschermen in Zoersel, één per deelgemeente.  De helft van de zendtijd is gereserveerd 

voor het lokaal bestuur Zoersel, de andere helft voor LEDify. De uitzendingen gebeuren in cyclussen van 4 

minuten (30 boodschappen van 8 seconden), waarvan het lokaal bestuur Zoersel dus recht heeft op 15 

boodschappen van 8 seconden. Deze worden constant herhaald tussen 6.30 en 22.00 uur.  

artikel 2  

De gemeentelijke zendtijd op de ledschermen is bestemd voor informatieverstrekking vanuit het lokaal bestuur 

Zoersel en voor informatie, activiteiten en campagnes van de erkende Zoerselse verenigingen, adviesraden, 

onderwijsinstellingen, andere overheden en publieke instanties en samenwerkingsverbanden waarbij gemeente 

en/of ocmw Zoersel aangesloten zijn  

artikel 3 

De informatie vanuit erkende Zoerselse verenigingen, adviesraden, onderwijsinstellingen, andere overheden en 

publieke instanties en samenwerkingsverbanden waarvan gemeente en of ocmw Zoersel deel van uitmaken, 

mag enkel betrekking hebben op evenementen en/of activiteiten met een cultureel, caritatief, sportief of 

recreatief karakter, die op het grondgebied van de gemeente Zoersel plaatsvinden. Deze evenementen moeten 

open staan voor een groter publiek (met andere woorden niet enkel voor de leden van een bepaalde 

vereniging) en de inhoudelijke boodschap mag niet aanstootgevend zijn of in strijd met de openbare orde en/of 

goede zeden. Aankondigingen, bijvoorbeeld van politieke, religieuze of commerciële (inclusief 

sponsorvermeldingen) aard of voor manifestaties die niet in Zoersel plaatsvinden, zijn niet toegelaten. 

artikel 4   

De aanvraag voor publicaties zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement moet minimum vier weken en 

maximum één jaar vóór de start van de activiteit via het webformulier (met grafisch bestand) op de 

gemeentelijke website worden doorgegeven. De vereniging levert hiervoor volgende gegevens aan:  

• naam van de vereniging en de contactpersoon  

• grafisch bestand voor aankondiging (640x384 pixels, JPEG of PNG)  

• gewenste periode van uitzending (maximaal twee weken) 

 

Via LEDify (zoersel@ledify.be of https://www.ledify.be/contact) kan er desgevallend, tegen betaling, een 

ontwerp van grafisch bestand bekomen worden.  

artikel 5  

Bij het indienen van de aanvraag controleert het gemeentebestuur of de aankondiging aan de voorwaarden 

voldoet. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om een ontwerp af te keuren indien het ontwerp 

onvoldoende of niet opgemaakt is volgens de voorwaarden van dit reglement.  

artikel 6 

Het lokaal bestuur Zoersel kan wekelijks 15 boodschappen op de ledschermen plaatsen. Deze 15 

mededelingen verschijnen ongeveer 230 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. 

Indien een boodschap wegens uitzonderlijke omstandigheden (defect digitaal bord, veelheid aan gemeentelijke 

berichten of verenigingsboodschappen,…) niet, niet tijdig of niet de volledig aangevraagde periode zichtbaar 

zou zijn, kan er geen compensatie geëist worden.  

artikel 7 

Elke organisator, zoals beschreven in artikel 2 en 3, kan maximaal vier maal per jaar gebruik maken van de 

digitale schermen. Activiteiten van adviesraden en samenwerkingen van verenigingen met het lokaal bestuur 

Zoersel worden hierbij niet meegeteld.  

artikel 8  

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de ledschermen, voor wat het deel dat ter beschikking staat 
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van de gemeente betreft.  

artikel 9 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de auteursrechten op het door de aanvrager aangeleverde 

beeldmateriaal. De aanvrager dient zelf het nodige te doen om dit in orde te brengen of na te kijken of er 

eventuele auteursrechten op de door de aanvrager aangeleverde inhoud rusten. Eventuele klachten hierover 

worden doorverwezen naar de aanvrager 

artikel 10  

Na het verstrijken van de looptijd wordt de aankondiging automatisch van de ledschermen verwijderd.  
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