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Dit reglement regelt de bedeling van de stedelijke communicatie. Erkende Lierse verenigingen 
en niet-erkende instanties komen in aanmerking voor deze bedelingen en worden hiervoor via 
een toelage vergoed op basis van dit reglement. De bedelingen zijn georganiseerd op het 
niveau van straten, wijk, … 
 
Art. 1: definities 

 Erkende Lierse vereniging: een socio-culturele vereniging, sportvereniging, 
jeugdvereniging, milieuvereniging, natuurvereniging of andere Lierse vereniging erkend 
door het stadsbestuur, waarvan de bestuurszetel in Lier gevestigd is en die bovendien haar 
werking in Lier uitoefent, evenals stedelijke adviesraad erkend door het stadsbestuur, 
waarvan de bestuurszetel in Lier gevestigd is en die bovendien haar werking in Lier 
uitoefent. 

 Niet-erkende instantie: een wijkcomité, ouderraad, leerlingenraad, actiecomité,…die haar 
werking uitoefent in Lier maar niet erkend is door het Lierse stadsbestuur. 

 Stedelijke publicatie: een uitgave van de stad zoals een flyer, brochure, krant,.. met de 
aankondiging van een actie, een evenement, info – of verkeersbericht, wijkinfo,… 

 Gebiedsomschrijving van de stedelijke publicatie: het gebied of zone dat de stad bepaalt 
waar de stedelijke publicatie moet bezorgd worden. 

 Opdrachtgever: het stadsbestuur 

 Secretariaat: departement communicatie en burgerparticipatie voor alle stedelijke 
communicatie waaronder ook de wijkkranten en ophaalkalender afval. 
 

Art. 2: administratieve procedure 
2.1 Stedelijke publicatie (algemene, ophaalkalender afval en wijkkranten) 

 
§ 1 Alle erkende Lierse verenigingen en alle door het stadsbestuur gekende niet-erkende 
instanties worden tweejaarlijks bij de start van een nieuw jaar aangeschreven of aangesproken 
om in te stappen in de bedeling van stedelijke communicatie voor een bepaalde wijk. Deze wijk 
kan steeds in deelgebieden afgebakend worden afhankelijk van de te bedelen publicatie. De 
verenigingen en instanties kunnen kiezen welke publicaties zij wensen te bedelen: algemene 
stedelijke publicaties (bv verkeersberichten, flyers,..) ophaalkalender afval en/of wijkkranten en 
krijgen één maand de tijd om zich hiervoor kandidaat te stellen. De kandidatuurstelling gebeurt 
schriftelijk via een standaardformulier binnen de maand na verzendingsdatum en wordt gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen van stad Lier. 
Het secretariaat verzamelt de verschillende kandidaturen en maakt een poule van kandidaten 
per wijk en eventueel per deelgebied. Het secretariaat heeft het recht om verduidelijking over 
de kandidatuurstelling te vragen aan de vereniging of instantie. Indien er meerdere kandidaten 
zijn voor eenzelfde afgebakend gebied, wordt er gewerkt via loting die de volgorde van 
bedeling bepaalt. Indien een vereniging/instantie zijn opdracht vervuld heeft, komt deze 
onderaan de lijst te staan. Hierdoor ontstaat er een rotatiesysteem. 
 
Elke vereniging en instantie kan zich eveneens doorheen de loop van het werkjaar kandidaat 
stellen voor een bedeling via een standaardformulier, te bekomen bij het secretariaat. De 
vereniging of instantie richt dit schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van 
de stad Lier. De kandidaten worden onderaan de bedelinglijst van het gewenste gebied 
toegevoegd. Ook kan elke vereniging die zich kandidaat heeft gesteld, zich laten schrappen van 
de bedelinglijst via een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Lier. De stad kan steeds een bijkomende oproep organiseren. 
 
§ 2 De procedure met het eenmalig aanschrijven of aanspreken van alle erkende Lierse 
verenigingen en niet-erkende instanties, zal om de twee jaar herhaald worden. De 
kandidatuurstellingen voortvloeiend uit de vorige aanschrijving vervallen, nadat termijn voor de 
nieuwe kandidaturen is verstreken. 
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2.4 Afwijkingsmogelijkheid 

De stad behoudt zich het recht om te kiezen welke stedelijke publicatie hij bedeelt onder de 
bepalingen van dit reglement. 
 
Art. 3: financiën 
3.1 Algemeen 

Binnen de perken van de kredieten die op de goedgekeurde begroting van de stad Lier worden 
voorzien, verleent het stadsbestuur aan verenigingen en instanties die zich inzetten voor de 
bedeling van stedelijke communicatie een toelage. 
 
3.2 Stedelijke publicatie 

De toelage wordt berekend via een vast bedrag per bus (0,075 euro) vermenigvuldigd met het 
aantal bedeelde bussen. 
Er zijn betalingen na elke bedeling. De betalingen worden slechts uitgevoerd na het 
binnenbrengen van het ter beschikking gestelde attest per vereniging/instantie. Hierop moet de 
vereniging/instantie melden dat de opdracht volledig en correct is uitgevoerd. 
 
Art. 4: afsprakenkader 

De verenigingen/instanties die de bedeling van stedelijke communicatie effectief gaan 
uitvoeren, moeten zorgen dat alle wettelijke bepalingen in functie van de aard van de uit te 
voeren opdrachten nageleefd worden. 
 
De verenigingen/instanties die de bedeling uitvoeren, moeten hiertoe de nodige hiërarchische 
verantwoordelijke aanduiden die belast is met de coördinatie en het toezicht bij de uitvoering 
der werken. De verenigingen of instanties dienen optimaal bereikbaar te zijn tijdens de 
bedelingsmomenten zodat eventuele bijsturing vlot kan verlopen. De verenigingen/instanties 
moeten zelf zorgen voor de nodige verzekeringen. 
 
De bedelingen worden door de verenigingen/instanties in afspraak met en onder instructie van 
de opdrachtgever uitgevoerd. De uitvoerders moeten tijdens de bedeling steeds optimaal 
bereikbaar kunnen zijn. 
De verenigingen/instanties leveren na het beëindigen van de uitvoering van bedeling, het 
ingevulde attest in op het secretariaat en dit binnen de week. De opdrachtgever bevestigt in dit 
attest - al dan niet - dat de opdracht volledig en correct is uitgevoerd. 
 
Een volledige en correcte uitvoering van de opdracht heeft de uitbetaling van de toelage aan de 
vereniging tot gevolg. 
 
Slechte uitvoering (geen, foutieve of niet tijdige bedeling) van een opdracht heeft tot gevolg dat 
een vereniging/instantie tijdelijk of definitief uitgesloten kan worden. Tijdelijke of definitieve 
uitsluiting wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen na advies van het 
secretariaat. Daarnaast zullen bij slechte uitvoering van de opdracht enkel de bedeelde 
postbussen betoelaagd worden. 
 
De stad is te allen tijde bevoegd controles uit te oefenen over het goed uitvoeren van de 
opdracht. De stad zal hiervoor op geregelde tijdstippen steekproeven organiseren. 
 
De stedelijke publicaties zijn belangrijke communicatiemedia van de stad Lier. De inwoners 
rekenen erop dat deze juist en tijdig bedeeld worden. Onregelmatigheden hierin kan de stad 
zich niet veroorloven. De verenigingen/instanties die zich inschrijven voor de bedeling, 
onderschrijven dit reglement en engageren zich om de opdracht correct uit te voeren. 


