BIJLAGE 1:
Plaatsen van richtinqsaanwiizers naar bedriiven en/of instellinqen
Alqemene bepalinqen
Art. 1.

Niemand mag, zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen,
wegwijzers plaatsen ten behoeve van bedrijven en instellingen van diverse aard. De vergunning
vervalt van rechtswege indíen er geen gebruik van gemaakt werd binnen één jaar na aflevering
ervan.
De vergunning is tijdelijk, t.t.z. ten allen tijde kan de gemeente als wegbeheerder eisen dat de
bewegwijzering wordt weggenomen op kosten van de vergunningshouder.
Arl.2.

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op wegwijzers geplaatst op het openbaar domein

Art.3.
Wegwijzers die beschadigd of onleesbaar zijn of die niet conform zijn met de vereisten inzake kleur,
vorm, afmetingen of plaatsingsvoorwaarden, mogen niet behouden blijven. Wegwijzers naar niet
meer bestaande bedrijven of instellingen mogen niet behouden blijven. Dienaangaande behoudt het
college van burgemeester en schepenen zich het recht voor, beschadigde wegwijzers, niet in goede
staat gehouden wegwijzers en wegwijzers voor niet meer bestaande bedrijven en instellingen
ambtshafve te laten wegnemen, voor zover deze zich op openbaar domein bevinden, op kosten en
risico van de vergunningshouder of eigenaar. Deze ambtshalve wegneming zal doorgevoerd worden
indien binnen de veertien dagen na aangetekende verwittiging, de vergunninghouder of eigenaar, aan
deze verwittiging geen gevolg geeft.
Verounninqsaanvraoen

Art.4.
Alle aanvragen moeten steeds gericht worden, ook voor de gewestwegen, aan het college van
burgemeester en schepenen. Voor de gewestwegen zal de vergunning afhankelijk gesteld worden
van de adviezen en de toelating van de beheerder der gewestwegen.

Art.5.
De vergunning voor het plaatsen van de wegwijzers moet afzonderlijk aangevraagd worden. Zijmag
niet begrepen zijn in andere aanvragen. Formulieren voor vergunningsaanvragen zijn te bekomen op
de Technische Dienst te Anzegem.

Soorten beweowiizerino - oprichtinosvoorwaarden en -modaliteiten
Art. 6.
a) BEWEGWIJZERING OP AFSTAND (bord F33a)
De bewegwijzering voor bedrijven en industrieterreinen mag maximum voor twee routes vanaf een
autosnelweg of een belangrijke weg voor doorgaand verkeer, vanop maximum 5 km.
Tussen naamaanduiding en de pijlpunt mag de kilometerstand worden vermeld. Het bord F33a mag
aangevuld worden met het symbool voor bedrijf of industrieterrein (S5 = figuur fabriek). De
aankondigingen van industrieparken mogen geen bedrijfsnamen vermelden.
De kleur van het bord : zwarte letter- en symbooltekens op een witte achtergrond.
b) BEWEGWIJZERING lN DE NABIJHEID (borden F34a-F35-F37)
lndustrieterrein en alleenstaand bedrijf worden aangeduid met F34a. Een industrieterrein mag
maximum op 1 route vanaf een weg voor doorgaand verkeer bewegwijzerd worden, vanop maximum
I km.
Alleenstaande bedrijven mogen op maximum 1 route, vanaf een weg voor doorgaand verkeer, vanop
maximum 1 km, bewegwijzerd worden.
Kleur van deze borden: zwarte symbolen en tekens op witte achtergrond. Bord F34a mag aangevuld
worden met de symbolen F33a (bedrijven) en Sl0 tot S21. Naast het symbool mag de plaatsnaam
van de inrichting vermeld worden, behalve wanneer een specifieke voorziening binnenin de inrichting
wordt aangeduid: dan wordt alleen de naam van die voorziening weergegeven. lndien er zich
meerdere activiteiten in één inrichting bevinden, mogen er meerdere symbolen worden gebruikt met
een maximum van 5.

Sport- en recreatieruimten, toeristische bezienswaardigheden worden aangeduid met een F35.
Bewegwijzering met maximum 1 route vanaf een weg voor doorgaand verkeer, vanop maximum 2
km. Bord 35 mag aangevuld worden met de symbolen S30 tot S35.
lndien een symboolwordt gebruikt, mag de naam van de soort voorziening weggelaten worden.
Wanneer er een concentratie van voorzieningen bestaat, mogen ook wegwijzers met uitsluitend
symbolen worden gebruikt, met een maximum van 5. Wanneer binnen één inrichting, meerdere
sporttakken kunnen beoefend worden, moet het symbool S30 (sportcentrum) worden gebruikt. De
kleur is wit op bruine achtergrond.
Horecabedrijven en verblijfaccommodaties worden bewegwijzerd met F37 met maximum 2 routes
vanaf de dichtstbijzijnde weg voor doorgaand verkeer. Restaurant binnen de bebouwde kom kan niet
bewegwijzerd worden. F37 mag aangevuld worden met de symbolen van verkeersborden: F65
(hotel/motel), F71 (kampeerterrein), F73 (caravanterrein) en F75 (jeugdherberg). lndien gebruik
gemaakt wordt van een symbool, mag de naam van de soort voorziening weggelaten worden. Er mag
gebruik gemaakt worden van enkel het symbool met een maximum van vijf.
De kleur van het bord F37 is bruin op een gele achtergrond.
Voor de afmetingen wordt venrvezen naar het K.B. en het M.B. van 01.12.1991 betreffende
signalisatie van plaatsen, instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.
Voor de opsomming van belangrijke wegen van doorgaand verkeer wordt verwezen naat artikel

2.6.18.

Art.7.
De bewegwijzering van een bedrijf of instelling, niet gelegen langs een belangrijke weg, gebeurt door
middel van een of meer wegwijzerreeksen. Een wegwijzerreeks mag hoogstens het volgende
omvatten:
a) twee wegwijzers op het meest nabijgelegen afslagpunt van elke belangrijke weg.
b) één wegwijzer per afslagpunt tussen deze belangrijke weg en het bedrijf of de instelling.
Bijkomend mogen twee wegwijzers worden geplaatst op één voor het bedrijf of instelling best
gesitueerd kruispunt van twee belangrijke wegen.

Art.8.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt finaal vanaf welke aansluitingspunten met een
belangrijke weg en volgens welke reisweg de bewegwijzering dient te gebeuren.
Het is een aanvrager toegelaten terzake voorstellen te doen.

Art.9.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal toelaatbare wegwijzerreeksen in
functie van de belangrijkheid van het bedrijf of van de instelling, de specifieke ligging ervan en de
nood aan bewegwijzering.

Art. 10.
Voor bedrijven of instellingen gelegen langs een belangrijke weg, mogen wegwijzers worden
geplaatst, maar dan maximaal vier (twee keer twee) en steeds op een kruispunt van twee belangrijke
wegen, waarbij deze kruispunten zich moeten situeren langs beide zijden van de vestigingsplaats van
het bedrijf of de instelling.
Art. 11.
Bepaalde ambachtelijke zones, industriezones of dienstverleningsgebieden te Anzegem, kunnen
gesignaleerd worden als één geheel. Daartoe worden speciale borden gebruikt. Het college van
burgemeester en schepenen bepaalt de vorm en de inhoud van deze borden en bepaalt de lijst van
deze gebieden en houdt daarbij rekening met het advies en de richtlijnen terzake van de
lntercommunale Leiedal - Kortrijk.
p{rt.12.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd, via een gemotiveerde beslissing, af
te wijken van dit reglement aangaande de eventuele toekenning van een vergunning enkelwat aantal
en plaats van de wegwijzers betreft.
lnzonderheid rekening houdend met de belangrijkheid van het bedrijf of van de instelling en de
specifieke ligging ervan.
Plaatsing, onderhoud, wegname en verantwoordelijkheid.

Art. 13.
De vergunninghouder bekostigt het in goede staat houden van de wegwijzers op het openbaar
domein.

Aft.14.
De gemeentediensten staan in voor het afleveren van de vergunning, de bestelling van de wegwijzers
en de nodige palen, de plaatsing eryan, de vervanging ervan en de eventuele wegname van de
wegwijzers en palen.

Art. 15.
Al de kosten die voortvloeien uit het afleveren van de vergunning, de bestelling, plaatsing,
vervanging, wegname van de wegwijzers en of de nodige palen worden op de vergunninghouder
verhaald.
Art.16.
Het college van burgemeester en schepenen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade
veroorzaakt door of aan de wegwijzers

Lijst van de belangrijke wegen
Att.17.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de lijst van de belangrijke wegen als volgt
vastgesteld: - Gewestwegen N36- N382- N3B2a- N494.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2016.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
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