
 

 
 

 

 

 

 

In de gemeente Wassenaar staan zeven digitale informatieborden.  

De gemeente gebruikt deze borden om inwoners te attenderen op wegwerkzaamheden, 

omleidingen, voor communicatie bij calamiteiten en voor andere gemeentelijke 

mededelingen en activiteiten. Daarnaast kunnen organisaties, verenigingen en 

instellingen teksten laten plaatsen ter promotie van evenementen. Daaraan zijn enkele 

voorwaarden verbonden. Deze spelregels worden hieronder uitgelegd. 

 

Spelregels 

 

1. Op het digitale informatiebord wordt een duidelijke boodschap geplaatst 

2. Er worden alleen evenementen geplaatst die op het grondgebied van de gemeente 

Wassenaar plaatsvinden, of in de directe omgeving van de gemeente waarbij het 

desbetreffende evenement de uitstraling van Wassenaar kan versterken. 

3. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. 

4. Voor het evenement is indien nodig een vergunning of ontheffing verleend door de 

gemeente Wassenaar. 

5. De activiteit heeft een zogenaamd occasioneel karakter (vindt niet wekelijks of maandelijks 

plaats). Indien de activiteit een aankondiging van een wedstrijd betreft, heeft de vereniging 

de mogelijkheid om vier wedstrijden (bijv. derby’s, topwedstrijden, kampioenschappen) per 

kalenderjaar aan te kondigen. 

6. Commerciële manifestaties zoals verkoopacties, loterijen en dergelijke worden niet 

opgenomen met uitzondering van acties waaraan het college haar goedkeuring heeft 

verleend. Door de gemeente goedgekeurde collectes worden wel opgenomen. Wilt u 

adverteren op de digitale informatieborden dan kunt u hiervoor terecht bij de leverancier 

Suurland Outdoor. 

7. Controversiële boodschappen worden niet geplaatst. 

8. De activiteit draagt geen politieke boodschap uit. 

9. Activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk karakter 

hebben; 

10. Gemeentebrede evenementen worden op alle digitale informatieborden vermeld, 

wijkgebonden evenementen kunnen ook alleen op het informatiebord in de betreffende wijk 

geplaatst worden. Deze keuze is aan de gemeente. 

11. Evenementen worden maximaal een week voorafgaand aan het evenement tot en met de 

dag van het evenement op de digitale informatieborden gepubliceerd. 

12. Er worden maximaal drie evenementen tegelijk per bord geplaatst. 
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13. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie wel of niet te 

plaatsen. 

14. De gemeente bepaalt de periode van plaatsing, voert de eindredactie en prioriteert de 

evenementen. 

 

Hoe meldt u een evenement aan? 

Uw aanvraag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit door de gemeente te zijn 

ontvangen. Houd er rekening mee dat er maximaal drie  regels van vijftien karakters 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 Werkorganisatie Duivenvoorde. Evenementen meldt u aan door het digitale 

formulier in te vullen.  

 

Disclaimers 

*De informatie van de gemeente Wassenaar 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 Wassenaar 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 Wassenaar is niet aansprakelijk voor enige schade of 

ander negatief gevolg dat uit mogelijke (tegen)strijdigheden voortvloeit. 
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