
 8 

Artikel 14 
Zo de bewoners van een woonwagen, in weerwil van het verbod in vorig artikel bepaald, langer dan 24 
uren op een openbare weg binnen het grondgebied der stad blijven standplaats nemen, en zo die 
bewoners weigeren hun woonwagen te verplaatsen, of niet aan te treffen zijn, zal de woonwagen 
ambtshalve op bevel van de Burgemeester op kosten en risico van de bewoner, kunnen verplaatst 
worden door de zorgen van de politie. 
 
Onderafdeling 3 : Reclameborden en terrassen op de openbare weg 

 
Artikel 15 (GAS) 
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde wegbeheerder, 
tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes voor de aankondiging van bepaalde 
activiteiten, vaste of mobiele reclameborden, terrassen en uitstallingen op de openbare weg 
aan te brengen, onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake.  
De voorschriften die in deze toelating worden vermeld, dienen strikt nageleefd te worden. Bij 
niet-naleving kunnen deze ambtshalve door een door de stad Eeklo gemachtigde ambtenaar 
worden verwijderd op kosten van de overtreder.  
De niet-vergunde tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes of de tijdelijke 
bordjes die niet werden geplaatst conform de voorschriften vermeld in de toelating van de 
bevoegde wegbeheerder  worden beschouwd als afvalstoffen zoals bepaald in artikel 1 van het 
belastingreglement op het weghalen van sluikstorten.  
 
Artikel 15bis (GAS) 
Onder te koop- of te huurborden wordt verstaan: alles wat een aankondiging vormt van een 
gebouw dat te huur of te koop wordt aangeboden. 
 
Het plaatsen van te koop- of te huurborden aan gevels van gebouwen (o.a. winkels, gebouwen 

tad is aan een 
aantal normen onderworpen. 
 
De te koop- en te huurborden dienen te voldoen aan volgende normen: 
 

 De borden mogen enkel worden aangebracht op gebouwen die effectief te koop of te 
huur worden aangeboden;  

 Er mag slechts één te koop- of te huurbord aan de voorgevel bevestigd worden; 
 De oppervlakte van één te koop- of te huurbord bedraagt maximum 0,40m².  
 Het te koop- of te huurbord wordt evenwijdig met en tegen de voorgevel aangebracht; 
 V-borden en te koop- of te huurborden die uitsteken mogen niet worden aangebracht op 

het gelijkvloers of de eerste verdieping van een gebouw. 
 De te koop- of te huurborden mogen niet uitsteken boven het openbaar domein. Ze 

mogen op geen enkele wijze een belemmering vormen voor de openbare veiligheid, 
noch de veilige of vlotte doorgang in het gedrang brengen, noch storend zijn. Ze mogen 
de veiligheid niet in het gedrang brengen. 

 De te koop- of te huurborden moeten worden verwijderd binnen de 14 dagen na het 
verkopen of verhuren van het gebouw. 

 
De burgemeester kan bevelen borden weg te nemen, of laten wegnemen op kosten van de 
overtreder indien de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op de 
begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen op de veiligheid of het 
gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet voldoet aan de voorschriften. 
 
Artikel 16 (GAS) 
Het plaatsen van open of overdekte terrassen is toegestaan mits het bekomen van een 
voorafgaande vergunning van de bevoegde wegbeheerder voor inname van openbaar domein 
en  in voorkomend geval- mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning. 
Vergunningen kunnen uitgereikt worden voor open terrassen van 1 april tot 1 oktober, voor 
overdekte en verwarmde terrassen van 1 januari tot 31 december. 
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, 
Industrielaan 2, 9900 Eeklo. In voorkomend geval zal de stad advies inwinnen bij het 
Agentschap Wegen en Verkeer (kortweg AWV). Zowel AWV als de stad geven een vergunning 
af. 


