GOEDGEKEURD

Gemeenteraad
Besluit

Zitting van 13 september 2018
Grondgebiedszaken - Technische
dienst en openbare werken

Politiereglement n.a.v. de verkiezingen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Seurs; de heer Jo Santermans; de heer Marc Bergmans; mevrouw Kathleen De Cleene;
de heer Michel Thijs; de heer Valeer Hoogmartens; de heer Ben Knoops; de heer Erik Notermans; de
heer Guido Hoogmartens; mevrouw Merel Cremers; de heer Luc Lamberigts; de heer Jos Paulussen;
mevrouw Lea Meermans; mevrouw Rose-Marijke Thevissen; de heer Dirk Berghs; mevrouw Wendy
Peeters

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Rik Kissembeek

Afwezig:
mevrouw Nele Steegmans

Verontschuldigd:
de heer Nico Knevels; de heer Bjorn Ulenaers; de heer Jos Haumont

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de verkiezingen van 14 oktober 2018 en de volgende verkiezingen in de
gemeente zijn bijkomende politiemaatregelen aangewezen met het oog op een ordelijk verloop van de
verkiezingscampagnes van de verschillende politieke groeperingen;
Juridische grond
De grondwet, inzonderheid art. 129;
De nieuwe gemeentewet art. 112, 119, 133, 134 en 135§2;
De besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de
openbare weg;
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Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Er mogen enkel verkiezingsborden aangebracht worden op de volgende 6 gemeente-eigendommen in
de door het bestuur aangeduide zone:
In een zone van circa 40 m bij 2 m – in de onmiddellijke omgeving van de gemeentelijke infoborden:






langs
langs
langs
langs
langs

de
de
de
de
de

Hoogstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eindstraat;
Stationsstraat net voorbij het kruispunt Driebankenstraat;
Breeërweg tussen de Zevenhuizenstraat en de Oud Asserweg, achter het fietspad;
Steenweg tussen de spoorwegovergang en het kruispunt met de Ambachtslaan;
Bilzerweg ter hoogte van de kolonie;

Op het grasplein ter hoogte van het kruispunt Steenweg/Dorpsstraat/Neereinde
Artikel 2
Het is verboden de openbare gebouwen, openbare wegen, bomen, palen, afsluitingen of andere delen
van het openbaar domein te beschilderen, te besmeuren of te beplakken met verkiezingspropaganda
of elke andere vorm van verkiezingspropaganda aan te brengen.

Artikel 3
Het aanbrengen van verkiezingsaffiches is ook niet toegelaten op de permanente gemeentelijke
infoborden noch op de daarvoor niet afgehuurde commerciële reclameborden.

Artikel 4
Onverminderd de bepalingen van de besluitwet van 29 december 1945 is het verboden aanplakkingen
te doen op buitenmuren of gevels van niet verbeterbare, ongezonde, verlaten woningen.

Artikel 5
Het is verboden de erediensten te storen door het voeren van kiespropaganda met luidsprekers in de
buurt van de daartoe bestemde gebouwen.

Artikel 6
Het organiseren van autokaravanen al of niet met geluidsapparatuur is verboden. Het solitair gebruik
van geluidswagen in de gemeente is wel mogelijk mits voorafgaandelijke toelating van het
gemeentebestuur.

Artikel 7
Met toestemming van de eigenaar of huurder is het plaatsen van verkiezingsborden op private al of
niet bebouwde percelen toegelaten. Ze moeten ten laatste 1 week na de verkiezingsdag verwijderd
zijn.
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Artikel 8
Alle verkiezingspropaganda is slechts toegelaten tussen 07.00 en 22.00 uur en moet worden
stopgezet op de zaterdag vóór de verkiezingen om 22.00 uur.

Artikel 9
Deze maatregelen gelden 6 weken voorafgaand aan de verkiezingsdag.

Artikel 10
Overtredingen van dit reglement worden gestraft met politiestraffen voor zover geen zwaardere
straffen voorzien zijn door wetten, besluiten of provinciale verordeningen ter zake.

Artikel 11
Onverminderd de strafbepalingen wordt de wederrechtelijk aangebrachte verkiezingspropaganda
verwijderd op kosten van de overtreder, in beslag genomen en verbeurd verklaard overeenkomstig
art. 42 en 43 van het strafwetboek.

Artikel 12
Afschriften van dit besluit worden verstuurd:
 ter kennisgeving aan de heer de gouverneur van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te
3500 Hasselt;
 aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst leefmilieu en infrastructuur;
 aan de Griffie van de Politierechtbank te Genk;
 aan de Griffie van de Politierechtbank te Tongeren;
 aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren;
 aan de Dirco van de Federale Politie
 aan de Politiezone CARMA

Artikel 13
Dit politiereglement vervangt het reglement van 27 maart 2003 en de wijziging van 31 augustus 2006.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
De algemeen directeur

De voorzitter

Wendy Peeters

Guido Hoogmartens
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