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Gebruiksreglement lichtkranten Wilrijk 
 
 

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

a. activiteiten / evenementen die het district zelf organiseert. Andere partners mogen 
evenwel betrokken zijn bij de organisatie.  

b. activiteiten / evenementen georganiseerd door één van de Wilrijkse adviesraden 
c. activiteiten / evenementen georganiseerd door één van de comités verbonden aan 

het district. Volgens de verenigingengids gaat het daarbij om de volgende 
verenigingen: Wielerclub-Feestcomité, Geitestoet vzw, Wilrica, Wilrijk-Niedernhausen-
Ilfeld vzw  

d. aankondigingen / stand van zaken grote werken die het district financiert 
e. algemene mededelingen over de diensten van het district  
f. algemene mededelingen van het districtsbestuur 
g. boodschappen ter ondersteuning van acties die het district / adviesraden / comités 

verbonden aan het district ondernemen 
 
 
  

Artikel 2 
 
De volgende informatie van de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen (dienstencentra 
vallen onder artikel 6 van dit reglement) en/of de hogere overheid krijgt eveneens een plaats 
op de lichtkranten:  
 

a. activiteiten / evenementen van de stad 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 Wilrijkse inwoners 

c. grote werken op het grondgebied van Wilrijk, gefinancierd door de stad en/of het 
Vlaams gewest 

 
 
 
Artikel 3 
 
Voor de boodschappen die op de lichtkranten verschijnen, gelden volgende specifieke 
kenmerken:  
 

a. de evenementen / activiteiten moeten openstaan voor elke Wilrijkenaar  
b. uitgebreide programma’s worden niet volledig opgenomen, wel verwijzing naar website 
c. de activiteit onthoudt zich van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of 

voorkeur om ideologische of filosofische redenen. Dit wil niet zeggen dat bepaalde 
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meningen of overtuigingen geen kans mogen krijgen om op de lichtkranten te 
verschijnen, maar de hoofdtoon moet neutraal zijn en elke inwoner van Wilrijk 
aanspreken.  

 
 
 
Artikel 4 
 
Een Wilrijkse sport-, cultuur-, jeugd-, of ouderenvereniging die lid is van een van de Wilrijkse 
adviesraden kan 1 maal per jaar een activiteit op de lichtkranten laten zetten. Die activiteit 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 
- de activiteit vindt plaats op Wilrijks grondgebied 
- de activiteit spreekt een publiek aan dat ruimer is dan de eigen leden en sympathisanten   
- de activiteit is een hoogtepunt in het jaarprogramma van de vereniging   
- de activiteit onthoudt zich van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of 

voorkeur om ideologische of filosofische redenen. Dit wil niet zeggen dat bepaalde 
meningen of overtuigingen geen kans mogen krijgen om op de lichtkranten te 
verschijnen, maar de hoofdtoon moet neutraal zijn en elke inwoner van Wilrijk 
aanspreken.  

- de aanvraag wordt minstens 2 weken vóór de activiteit ingediend via het e-formulier op  
www.wilrijk.be  

- het betreft geen eetfestijn, cursus of workshop   
 
 
 
Artikel 5 
 
Een andere vereniging, organisatie of individu kan eveneens 1 maal per jaar een activiteit op 
de lichtkranten laten zetten. Die activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 

- de activiteit vindt plaats op Wilrijks grondgebied 
- het districtscollege van Wilrijk beslist om de activiteit financieel, logistiek en/of 

promotioneel te steunen   
- de activiteit komt de cultuur- en/of sportbeleving, de jeugd en/of senioren, het milieu, het 

gezin en/of andere maatschappelijke doeleinden in het district ten goede   
- de activiteit spreekt een publiek aan dat ruimer is dan de eigen leden, sympathisanten, 

buurtbewoners, … 
- de activiteit is een unieke gebeurtenis in Wilrijk  
- de activiteit draagt bij tot de uitstraling van het district Wilrijk  

 
 
 
Artikel 6 
 
Een dienstencentrum van het OCMW Antwerpen / Zorgbedrijf op Wilrijks grondgebied kan 1 
maal per jaar een activiteit op de lichtkranten laten zetten. Die activiteit voldoet aan de volgende 
voorwaarden:  
 

- de activiteit vindt plaats op Wilrijks grondgebied 
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- de activiteit spreekt een publiek aan dat ruimer is dan de eigen bewoners, hun 
familieleden en sympathisanten   

- de activiteit is een hoogtepunt in het jaarprogramma van het dienstencentrum 
- de aanvraag wordt minstens 2 weken vóór de activiteit ingediend via het e-formulier op  

www.wilrijk.be  
- het betreft geen eetfestijn, cursus, workshop, dansfeest of spelnamiddag 

 
 
 
Artikel 7 
 
Een school op Wilrijks grondgebied uit eender welk onderwijsnet kan 1 maal per jaar een 
activiteit laten plaatsen op de lichtkranten. Die activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 

- de activiteit vindt plaats op Wilrijks grondgebied 
- de activiteit spreekt een publiek aan dat ruimer is dan de eigen leerlingen met hun ouders 

en grootouders 
- de activiteit is een hoogtepunt in het schooljaar  
- de aanvraag wordt minstens 2 weken vóór de activiteit ingediend via het e-formulier op 

www.wilrijk.be  
- inschrijvingsdata zijn geen activiteit  
- het betreft geen schoolfeest  

 
 
 
Artikel 8 
 

- De communicatiedienst van het district beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de 
voorwaarden in het reglement. 

 
- Berichten verschijnen in principe 7 dagen op de lichtkranten. Deze periode kan worden 

verlengd in samenspraak met de communicatiedienst en is afhankelijk van de aard van 
de boodschap en het aantal andere boodschappen binnen dezelfde periode. 

 
- Hoe hoger het aantal boodschappen, hoe minder leesmomenten elke boodschap heeft. 

Meer dan 10 berichten op weekbasis is niet aangewezen. Districtsinformatie heeft dan 
ook altijd voorrang op berichten van de stad, het OCMW, de scholen, verenigingen en 
andere organisaties of individuen. Naast de berichten van het district en de stad of het 
OCMW is er plaats voor maximum 2 berichten van verenigingen, dienstencentra, scholen, 
andere organisaties of individuen. De selectie gebeurt door de communicatiedienst op 
basis van de aanvraagdatum en de aard van het bericht.  

 
- De communicatiedienst heeft het recht om de schrijfwijze van boodschappen te wijzigen 

in functie van de huisstijl en de leesbaarheid. 
 

- Het district is niet verantwoordelijk voor het niet verschijnen van een bericht door 
problemen, defecten, te veel berichten of andere prioriteiten zoals grote evenementen of 
rampen.   


