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20í9/cR/028 - Vaststellen politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen naar
aanleiding van de verkiezingscampagne" van 26 mei 20í9 (federale, regionale en Europese
verkiezingen).
De raad,
ln openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen

i-

2019, vast te stellen, dit opdat deze verkiezingen en de campagne er naar toe ordentelijk zou
verlopen.
Het is dus noodzakelijk om politiemaatregelen uit te voeren met het oog op een rustig en ordentelijk
verloop van de verkiezingscampagne, naar aanleiding van de gelijktijdige verkiezingen van het
Europees parlement, de federale kamer en de regionale parlementen op 26 mei 2019.

Venrvijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
De nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 119 bis.
Het Algemeen Kieswetboek.
De wet van 4 juli 1989 betrefÍende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezingen van de federale Kamers en latere wijzigingen, nl. de wetten van 19 november 1998 en

van 23 maart2007.
Het Decreet Lokaal Bestuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

AÉ.í: Deze verordening heeft als voorwerp de propagandacampagne betreffende de gelijktijdige
verkiezingen van het Europees parlement, de federale kamer en de regionale parlementen. Deze
verordening geldt vanaf heden tot aan de datum van deze verkiezingen, zijnde 26 md 2019.

Art.2:
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$1. Geen enkel deel van het openbaar domein, van welke publiekrechtelijke persoon dan ook, mag,
op welke wijze dan ook gebruikt worden voor kiespropaganda.

$2. lnzonderheid en bijvoorbeeld zijn verboden:

.

het aanbrengen van publiciteitsborden op de bermen van openbare wegen of tegen palen van
verkeerstekens, verlichtingspalen of op stammen van bomen langs de wegen, in de parken en
gemeentelijke groenzones;

.

het bevestigen van affiches op de pijlers of op de leuningen van bruggen of op muren van
openbare gebouwen;

.

het kalken of schilderen van leuzen of namen op de openbare wegen, trottoirs of op de muren

van openbare gebouwen en hun aanhorigheden;

.

het aanbrengen van spandoeken boven de wegen;

$3.Voor de toepassing van deze verordening worden tevens als openbaar domein beschouwd:

.
.

de kerken, kapellen, bidplaatsen, pastorieën en hun aanhorigheden alsook de weg ernaar;
de schoolgebouwen, hun aanhorigheden, de speelplaatsen, de sportterreinen en de
sporthallen die erbij horen;

$4. Het verbod vermeld in paragraaf I is níet toepasselijk op de aanplakruimten die, door het
gemeentebestuur, voor het voeren van verkiezingspropaganda worden ter beschikking gesteld, voor
zover elke lijst blijft binnen het haar toegewezen gedeelte;

Art.3: Het gebruik van voertuigen voor het voeren van kiespropaganda wordt als volgt
gereglementeerd:
1" Voertuigen of aanhangwagens die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor
verkiezingspropaganda mogen niet worden geparkeerd:

a) op de openbare wegen, met inbegrip van de bermen;
b) op de openbare parkeerterreinen;
c) op de terreinen die behoren tot het domein van het gemeentebestuur, ook als het beheer
ervan aan derden werd toevertrouwd;
d) op alle plaatsen die op 25 mei20'14 zichtbaar zijn vanuit een stembureau;

2" Het vormen van autokaravanen is toegelaten mits vergunning van de Burgemeester. De toegelaten
autokaravanen mogen niet gehouden worden op de dag van de verkiezingen. Daarbij is het uitdelen of
verspreidén van om het even welk verkiezingsmateriaal verboden.

Art.4: Het voeren van auditieve kiespropaganda via luidsprekers, megafoons of enig andere manier is
toegelaten mits voorafgaandelijke vergunning van de Burgemeester.
Het is in elk geval verboden kiespropaganda en muziek uit te zenden:

.
r

in de omgeving van kerken tijdens de erediensten;
in de omgeving van de rustoorden

Art.5: Het onzichtbaar maken, geheel of gedeeltelijk, het beschadigen of overplakken van
reglementair aangebrachte verkiezingspropaganda is verboden;
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Art.6: Alle publiciteitsborden moeten uiterlijk op de achtste dag na de verkiezingen venarijderd worden
Art.7.:

1. Het gemeentebestuur verwijdert ambtshalve en zonder voorafgaande veruittiging de

kiespropaganda in strijd met deze verordening, voor zover de grondwettelijke onschendbaarheid van
de woning dit niet belet.

Behalve bij herhaling of weerspannigheid worden de weggenomen materialen door het
gemeentebestuur terug gegeven tijdens de werkuren ter plaatse waar ze bewaard worden.
2. De politie kan de geparkeerde voertuigen en aanhangwagens, bedoeld in artikel 3 verwijderen,
laten verwijderen of afdekken.
3. De politie neemt de luidsprekers, megafoons of ander lawaai makende tuigen in beslag als de
overtreding op haar eerste vezoek niet wordt beëindigd of wordt herhaald.
Behalve b[ herhaling of weerspannigheid worden de luidsprekers ,megafoons en andere lawaai
makende fuigen teruggeven ter plaatse waar ze bewaard worden tijdens de werkuren.

Art.8: Onverminderd de eventuele toepassing van andere strafbepalingen wordt de overtreding van
deze verordenin g gestraft met politiestraffen.

Art.9: Dit besluit wordt bekend gemaakt via publicatie op de gemeentelijke website.
AÉ.10: Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van
eerste aarrleg te Kortrijk ên aan de grifÍie van de politierechtbank te Kortrijk.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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