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Reclamebord op rotonde moet weg
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Het reclamebord van wielerwedstrijd Nokere Koerse op de rotonde aan het gemeentehuis van Zingem, moet verdwijnen. “Dit is niet aangevraagd en zou sowieso nooit worden toegelaten, want het leidt bestuurders af”, zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
De organisatoren van Nokere Koerse stelden vorige week hun nieuwe affiche voor. Elk jaar proberen ze daar een echte blikvanger van te maken en ondertussen duikt het almaar vaker op in het straatbeeld. Op één specifieke locatie valt de affiche het beste op: de promoploeg van Nokere Koerse vond met de rotonde nabij het gemeentehuis van Zingem een toplocatie om reclame te maken voor hun wielerwedstrijd.
Te gevaarlijk
Maar mag dat wel?, klinkt het de jongste dagen op sociale media. “Dit mag zeker niet”, zegt Sylvie Syryn, woordvoerster van het AWV in Oost-Vlaanderen. “Het gebeurt dat wij aan organisatoren van bepaalde activiteiten toestemming geven om langs gewestwegen reclameborden te plaatsen, maar dat kan alleen onder zeer specifieke voorwaarden. Borden mogen sowieso niet groter zijn dan 2,10 vierkante meter. Ze kunnen ook alleen maar staan in de gemeente waar de activiteit plaatsvindt en we laten er maximaal twee toe per gewestweg. Maar nooit is het toegelaten om reclameborden te plaatsen op rotondes, zoals dat ook niet mag op middenbermen en aan op- en afritten”, aldus Syryn. “Voor het plaatsen van deze reclame van Nokere Koerse op de rotonde in Zingem is dus zeker geen toestemming verleend, omdat dit veel te gevaarlijk is. Die borden leiden bestuurders af en zijn ook slecht voor de zichtbaarheid. Die panelen moeten dus worden weggehaald”, besluit Sylvie Syryn.
Robrecht Bothuyne, ondervoorzitter en woordvoerder van Nokere Koerse, is ook schepen van Openbare Werken in Kruisem en had misschien wel kunnen weten dat de plaatsing van de reclame niet mocht? “Ach, in het verleden hebben wij ook altijd reclame voor de Eifeesten en Nokere Koerse gehangen op de rotonde aan het gemeentehuis in Kruishoutem. Daarover zijn nooit opmerkingen gemaakt. Maar omdat er over Zingem al reacties waren gekomen, hebben we sowieso al beslist dat we de borden op de rotonde zullen weghalen. Ik wil absoluut niet dat daarover discussie ontstaat”, besluit Bothuyne.

