Criteria voor plaatsing van berichten op de digitale informatieborden gemeente
Voorschoten
De digitale informatieborden zijn bedoeld voor het aankondigen van:
• gemeentelijke informatieavonden
• gemeentelijke mededelingen
• calamiteiten
• werkzaamheden
• evenementen/ activiteiten van de Centrumondernemers of instellingen in
Voorschoten
De gemeente Voorschoten is verantwoordelijk voor het plaatsen van aankondigingen op
de borden en het beheren van de software. De volgende criteria worden gehanteerd
voor het plaatsen van evenementen/activiteiten:
• de aanvraag moet uiterlijk drie weken voor aanvang van het aan te kondigen
evenement aangeleverd worden door de organiserende partij;
• het evenement moet primair bestemd zijn voor de inwoners van Voorschoten en
openbaar toegankelijk zijn;
• het evenement moet karakterbepalend zijn voor Voorschoten. Bingoavonden en
disco’s worden bijvoorbeeld niet aangekondigd;
• het evenement vindt plaats binnen de gemeente Voorschoten;
• iedere vereniging/instantie in de gemeente Voorschoten kan aankondigingen
aanleveren;
• de aankondigingsborden zijn niet bestemd voor aankondigingen van cursussen, huisaan-huis verkoop of commerciële doeleinden;
• activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk
karakter hebben;
• het aankondigen van collectes is alleen toegestaan bij collectes voor (landelijke)
goede doelen;
• gemeentelijke mededelingen hebben altijd prioriteit (bijv. afsluiting wegen,
ongelukken, grote gemeentebrede evenementen);
• als er geen evenement is, wordt er door de gemeente een alternatieve tekst
geplaatst bijvoorbeeld het adres van de gemeentelijke website of ‘Welkom in
Voorschoten’;
• aankondigingen worden maximaal een week vermeld. De periode van vermelding
hangt af van het aantal binnengekomen aanvragen;
• het college van B&W behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot
het aanbrengen van een aankondiging te weigeren en in specifieke, niet in dit
reglement voorziene gevallen, afzonderlijk te beslissen. Hierover kan niet worden
gecorrespondeerd;
• De beheerder van de digitale informatieborden bepaalt uiteindelijke tekst en het
moment van de plaatsing.
Hoe meldt u een evenement aan?
Uw aanvraag moet minimaal twee weken voor aanvang van de activiteit door de gemeente
zijn ontvangen. U moet er rekening mee houden dat er maximaal drie regels van zestien
karakters (inclusief leestekens) beschikbaar zijn per boodschap. U kunt bij uw aanvraag

een voorstel meesturen voor een passende tekst. Er kan helaas geen garantie worden
gegeven dat uw boodschap daadwerkelijk wordt geplaatst. Het kan voorkomen dat er meer
verzoeken binnenkomen dan er publicatiemogelijkheden zijn. In dat geval worden de
volgende prioriteiten gesteld:
1.
Calamiteiten
2.
Gemeentelijke informatie
3.
(Grote) wegafsluitingen
4.
Gemeente brede evenementen
5.
Activiteiten van verenigingen, instellingen, organisaties, scholen en musea
Het plaatsen van mededelingen op de digitale informatieborden wordt gecoördineerd door
team Communicatie van de gemeente Voorschoten. Evenementen meldt u aan door het
digitale formulier in te vullen.
Disclaimers
*De informatie van de gemeente Voorschoten op de digitale informatieborden (met
uitzondering van de reclamevakken) is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het
mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten
kan bevatten. De gemeente kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet
aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.
* De gemeente Voorschoten beheert de informatieve tekst op de digitale informatieborden.
Het bedrijf Suurland Outdoor is verantwoordelijk voor de reclames op het onderste deel van
de infoborden en de plattegronden op de achterzijde. De gemeente is niet verantwoordelijk
voor mogelijke (tegen)strijdigheden tussen informatie op het door haar gevulde
informatiedeel en de daaronder geplaatste reclames. De gemeente Voorschoten is niet
aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat uit mogelijke
(tegen)strijdigheden voortvloeit.

