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De Lichtkrant 

Elektronisch informatiebord, welke van afstand is te bedienen. Het is geschikt om korte 

informatieberichten van maximaal 4 regels gedurende een bepaalde periode aan inkomend verkeer 

van De Westereen te tonen. De apparatuur is daarnaast geschikt om het bericht van bepaalde 

effecten te voorzien. De kleur van de tekst is rood. Het aantal letters per regel is maximaal 20. Er 

kunnen meerdere pagina’s achter elkaar worden getoond met een vooraf ingesteld interval. 

Locaties 

Bij de ingang van het dorp vanuit Kollumerzwaag en bij de ingang van het dorp vanaf de Boppewei. 

Doelstelling 

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in De Westereen 

Beheerder 

Het bestuur van De Westereender Keaplju 

Gebruikers 

1. De vereniging “De Westereender Keaplju“ voor het vermelden van activiteiten die door hun 

worden georganiseerd of financieel worden ondersteund; 

2. Leden van De Westereender Keaplju  voor hun commerciële uitingen 

3. De sport- of culturele gemeenschap van het dorp, voor het vermelden van activiteiten 

4. Niet-leden van De Westereender Keaplju voor hun commerciële uitingen 

De mogelijkheid tot plaatsing wordt getoetst in deze volgorde. Bovendien wordt rekening gehouden 

met het tijdstip van het verzoek, volgens het “wie het eerst komt wie het eerst maalt” principe. 

Kosten per gebruiker per week voor beide lichtkranten 

    Uniek-plaasting  Duo-plaatsing 

1    gratis   gratis 

2    € 75,-   € 50,- 

3    € 20,-   € 20,- 

4    € 125,-   € 100,- 

Uniek plaatsing betekent 1  adverteerder per lichtkrant. Duo-plaatsing betekent dat 2 pagina’s van 

verschillende afzenders om en om worden getoond. Standaard wordt de Uniek-plaatsing toegepast. 

Op basis van reserveringen kan Duo-plaatsing worden toegepast. Uniek plaatsing is dus wel 

afhankelijk van beschikbaarheid en om Duo-plaatsing te voorkomen, moet dit bij de reservering 

expliciet worden aangegeven. 

Weigeren 

Berichten worden getoetst aan de doelstelling van de lichtkranten. Bij twijfel hierover beslist het 

bestuur van De Westereender Keaplju. 

 

 


