Richtlijnen welkomstborden gemeente Meppel
In de gemeente Meppel staan op vijf locaties welkomstborden: Burgemeester
Knopperslaan, Handelsweg, Steenwijkerstraatweg, Werkhorst, rotonde Nijeveen.
Met deze welkomstborden verwelkomen we bezoekers in onze gemeente en hebben we
de mogelijkheid mensen te attenderen op activiteiten en evenementen in de gemeente.
Op de borden is ruimte voor maximaal 5 publicaties en een algemene welkomsttekst.
Voor publicatie komen WEL in aanmerking:






Specifieke Meppeler evenementen of activiteiten van algemene aard (waarbij geen
doelgroep is uitgesloten) en incidentele sportieve evenementen;
Evenementen van niet-commerciële aard;
Evenementen op een podium van commerciële instellingen die voor een breed en
algemeen publiek toegankelijk zijn;
Evenementen/mededelingen waarvan de gemeente Meppel publicitaire
ondersteuning wenselijk acht (bijvoorbeeld koopzondag);
Algemene overheidsmededelingen zoals bijvoorbeeld gladheid, parkeren.

Voor publicatie komen NIET in aanmerking:






Wekelijkse wedstrijdprogramma sportclubs;
Teksten van (partij)politieke of religieuze aard ;
Reclame (anders dan via het LED-scherm Suurland Outdoor);
Oproepen goede doelen, collectes en verkoopacties;
Teksten die aanstootgevend zijn en gerelateerd aan alcohol, tabak, drugs of sex.

Een bericht telt maximaal vijf regels van 16 letter(teken)s.
De publicatietermijn van berichten op de borden standaard is 10 dagen. Hiervan kan
worden afgeweken als dit wenselijk of noodzakelijk is, ter beoordeling aan de gemeente.
Lever uw publicatieverzoek minimaal twee weken voor de gewenste publicatietermijn per
e-mail aan postbus@meppel.nl of maak gebruik van het digitale formulier op
www.meppel.nl/evenementen. Doe bij uw publicatieverzoek een tekstsuggestie en geef
aan vanaf welke datum u het bericht wilt laten tonen.
Voorbeeld: evenement op 27 april, publicatie vanaf 17 april, aanleveren 3 april
De schermen worden beheerd door de afdeling Klantcontacten van de gemeente Meppel.
De eindredacteur beslist of, op welke wijze en wanneer een bericht wordt geplaatst. Over
het besluit aangeleverde tekstsuggesties te redigeren of te weigeren, wordt niet
gecorrespondeerd.
Aanvragers kunnen aan publicatie van hun bericht of het achterwege blijven geen
rechten ontlenen. Publicatie van berichten op de lichtkranten zijn geen gratis.
Informatie wordt in principe niet per locatie gedifferentieerd. Voor specifieke
kerngebonden activiteiten in Nijeveen kan een uitzondering worden gemaakt.
Noodberichten van gemeente, politie of brandweer hebben de hoogste prioriteit en
krijgen voorrang.
Meer informatie: 14 0522

