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26 2018_GR_00143 Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018
- Politieverordening - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuweftje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busseloq de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc
Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc
Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte
Moyson; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer
Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; de heer Jan De Winne, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Mennem Dibe; de heer Rogier Lindemans

Beschrijving

Aanleidinq en doet
Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen van de gemeenteraad en de provincieraad plaats.

Deze politieverordening legt de nodige regels en afspraken vast, onder meer op vlak van publiciteit,
verkiezingsborden, aanplakkingen

Advies en motiverinq
Verkiezingsborden:

. Wettelijk kader:

o De gemeente mag op haar openbaar domein verkiezingsborden plaatsen maar is hier
niet toe verplicht.

o Op privaat domein kan de gemeente geen regels opleggen (optreden in het kader
openbare veiligheid kan uiteraard wel).

o Voor aanplakkingen of borden op privaat domein is een akkoord van de eigenaar
nodig.
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o Wat de officiële bekendmakingen betreft, werd bij de aanpassing van het kiesdecreet
in een aantal gevallen de aanplakking veruangen door andere middelen van
bekendmaki ng (keuze tussen aa n pla kki ng, infoblad, website).

o Op openbaar domein is aanplakken enkel toegelaten op de door de stad geplaatste
borden - Deze borden worden ten laatste 20 dagen voor de verkiezingen geplaatst

o De bekendmaking van de kiezerslijsten (geregeld in artikel 19 Kiesdecreet) gebeurt
nog altijd alleen met een aanplakbrief.

. Wij stellen voor dat officiële berichten die moeten aangeplakt worden, enkel nog aan het
stadhuis op het Oudstrijdersplein aangeplakt worden en niet meer op de verschillende locaties
van de verkiezingsborden zoals bij vorige verkiezingen wat zeker niet verplicht is. Dit is
kosten- en arbeidsbesparend.

. Locaties en verdeling

Halle:

Centrum: - Oudstrijdersplein (Kant Stadhuis/Marcelis)

- Possozplein (rechtover Brandweerkazerne)

. Slingerweg (achter huis sasmeester)

- Stroppen (Rood KruiS)

Sint-Rochus: - Halleweg - Albertstraat (muur De Winde)

Breedhout: - Rechtover kerk tegen betonnen afsluiting

Essenbeek: - Aan de kerk tegenover de school

wolvendries: - Aan de gewezen school (links richting Ninove aan speelplein)

Lembeek:

- Ingang Kriekeveld (hoek Prinsenbos - Edingensesteenweg)

- Aan het Sas (Dr. Spitaelslaan)

- Rond punt van de Dr. Spitaelslaan

- Tegen het hekwerk van het Kasteeldomein (borden zijn zichtbaar als men van het Claesplein
komt gereden)

Buizingen:

- Oud-Gemeentehuis

- Samenkomst Tuinwijk en Zonnelaan

- Samenkomst Nachtegaalstraat en Fr. Daystraat (rechtover de Kleine Ardennen)

- ParkingOkapi-Alsembergsesteenweg

Op openbaar domein is aanplakken enkel toegelaten op de door de stad geplaatste borden - Deze
borden worden ten laatste 20 dagen voor de verkiezingen geplaatst.
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Er worden 11 borden per locatie geplaatst, op het oudstrijdersplein zijn er dat 13.

Elke politieke partij die een volledige lijst indient bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Halle
beschikt over 1 bord (* 2,5m - 1,5 m) in de volgorde zoals zij genummerd werden voor deze
verkiezingen,

In de periode voordat deze nummers gekend zijn, zullen op de borden geen namen van partijen
genoteerd worden.

De overige partijen kunnen beschikken over de aanplakborden die vrij zijn.

Er wordt voor officiële berichten enkel een aanplakbord voorzien op het Oudstrijdersplein (nieuw voor
2018).

Andere vormen van publiciteit n.a.v. de verkiezingen

Om inbreuken op de openbare rust te voorkomen en geluidsoverlast tegen te gaan zal geen toelating
verleend worden om geluidsinstallaties te plaatsen bestemd voor het maken van reclame en
verkiezi n gspropaga nda.

Er zal geen toelating verleend worden om standplaatsen te verkrijgen op markten voor
verkiezingsdoelei nden.

Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar
aanplakken is toegestaan, Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15
uur.

Om inbreuken op de openbare rust te voorkomen en geluidsoverlast tegen te gaan is het verboden
gemotoriseerde optochten met het oog op publiciteit in het kader van de verkiezingen te organiseren.
Dit verbod geldt ook op de dag van de verkiezingen zelf.

Sancties

De politie wordt belast met het toezicht op de naleving van de politieverordening.

Overtreding kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximurn 250 euro.

Juridische qronden
De algemene politieverordening van de Stad Halle.

Besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2012 houdende algemene regels voor het aanbrengen van
verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten.

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd, 8 juni 2018.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid

Besluit
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AÉikel 1
Naar aanleiding van de verkiezingen op 14.10.2018 zullen op de volgende plaatsen op het openbaar
domein aanplakborden geplaatst worden :

Halle:

Centrum: - Oudstrijdersplein (Kant Stadhuis/Marcelis)

- Possozplein (rechtover Brandweerkazerne)

- Slingerweg (achter huis sasmeester)

- Stroppen (Rood Kruis)

St-Rochus: - Halleweg - Albertstraat (muur De Winde)

Breedhout: - Rechtovêr kerk tegen betonnen afsluiting

Essenbeek: - Aan de kerk tegenover de school

Wolvendries: - Aan de gewezen school (links richting Ninove aan speelplein)

Lembeek:

- Ingang Kriekeveld (hoek Prinsenbos - Edingensesteenweg)

- Aan het Sas (Dr. Spitaelslaan)

- Rond punt van de Dr. Spitaelslaan

- Tegen het hekwerk van het Kasteeldomein (borden zijn zichtbaar als men van het Claesplein
komt gereden)

Buizinqen:

- Oud-Gemeentehuis

- Samenkomst Tuinwijk en Zonnelaan

- Samenkomst Nachtegaalstraat en Fr. Daystraat (rechtover de Kleine Ardennen)

- Parking Okapi - Alsembergsesteenweg

Er worden 11 borden per locatie geplaatst, op het oudstrijdersplein zijn er dat 13.

Elke politieke partij die een volledige lijst indient bij de komende gemeenteraadsverkÍezingen in Halle
beschikt over 1 bord (* 2,5m - 1,5 m) in de volgorde zoals zij genummerd werden voor deze
verkiezingen.

In de periode voordat deze nummers gekend zijn, zullen op de borden geen namen van partijen
genoteerd worden.

De overige partijen kunnen beschikken over de aanplakborden die vrij zijn.

De officiële aanplakkingen zullen enkel op de aanplakborden aan het nieuw stadhuis gebeuren.
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Artikel 2
Er zal geen toelating verleend worden om geluidsinstallaties te plaatsen bestemd voor het maken van
reclame en verkiezingspropaganda

Er zal geen toelating verleend worden om standplaatsen te verkrijgen op markten voor
verkiezi ngsdoelei nden.

Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar
aanplakken overeenkomstig artikel 2 is toegestaan. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod
ook tussen 7 uur en 15 uur.

Het is verboden gemotoriseerde optochten met het oog op publiciteit in het kader van de verkiezingen
te organiseren. Dit verbod geldt ook op de dag van de verkiezingen zelf,

Aftikel3
De politie wordt belast met het toezicht op de naleving van de politieverordening.

Overtredingen kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 26 juni 2018

De meenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Jan De Winne, algemeen directeur de heer Bertrand Demiddeleer
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