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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 maart 2019

ONDERSTEUNING

29 2019_GR_00113 Verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en 
Gewestparlementen - zondag 26 mei 2019 - 
Politieverordening - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier 
Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke 
Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; 
de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; 
mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker

Beschrijving
Aanleiding en doel
Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, plaats.

De afspraken en regels naar aanleiding van de komende verkiezingen worden onder de vorm van een 
politieverordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

Advies en motivering
Er worden afspraken gemaakt over de aanplakborden en eventuele andere vormen van publiciteit 
naar aanleiding van de verkiezingen.

Ingevolge de provinciale verordering van de gouverneur moeten alle lijsten over eenzelfde 
oppervlakte op de officiële borden beschikken.  

1. Aanplakborden
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a. Halle

- Centrum: Oudstrijdersplein (kant stadhuis) - J Possozplein (rechtover het buurtrestaurant) - 
Slingerweg (achter huis sasmeester- Stroppen (Kaaskot)

- Sint-Rochus: Halleweg – Albertstraat (muur buurtschool de Winde)

- Breedhout: Rechtover kerk tegen betonnen afsluiting

- Essenbeek: Aan de kerk tegenover de school

- Wolvendries: Wijkhuis (links richting Ninove aan speelplein)

b. Lembeek

-       Ingang Kriekenveld (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).

c. Buizingen:

-       Oud-Gemeentehuis

-       Kruispunt Tuinwijk en Zonnelaan

-       Kruispunt Nachtegaalstraat en Fr. Daystraat (rechtover de Kleine Ardennen) - Parking Okapi – 
Alsembergsesteenweg.

Er worden elf borden per locatie geplaatst, op het Oudstrijdersplein worden dertien borden geplaatst, 
in Breedhout worden zes borden geplaatst.

De borden hebben volgende afmeting: 1,27m x2,47m.

Elke politieke partij die een lijst indient bij de komende verkiezingen kan beschikken over een gelijke 
ruimte.  Bij de plaatsing van de borden zal de beschikbare oppervlakte gelijk verdeeld worden over de 
ingediende lijsten. 

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

Op het Oudstrijdersplein worden er twee panelen gebruikt voor de officiële berichten.

Voor aanplakking op private gebouwen, woningen en terreinen dient men over de toelating van de 
eigenaar te beschikken.  Deze toelating kan ten allen tijde opgevraagd worden door de politie. 

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

Er zal geen toelating verleend worden om geluidsinstallaties te plaatsen bestemd voor het maken van 
reclame en verkiezingspropaganda. 
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Er zal geen toelating verleend worden om standplaatsen te verkrijgen op markten voor 
verkiezingsdoeleinden.

3.    Sancties

De politie wordt belast met het toezicht op de naleving van de politieverordening. Overtreding kan 
bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.

Juridische gronden
Artikel 119, 119 bis, 133 en  135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

De algemene politieverordening van de stad Halle, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
24.05.2016.

Collegebeslissing dd. 8 maart 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
niet van toepassing

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid

Besluit
Artikel 1
De politieverordening naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019, 
waarvan de tekst integraal deel uit maakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.

 

Politieverordening naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op 26 

mei 2019 te Halle. 

 

Artikel 1:

Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 mag op het openbaar domein enkel aangeplakt 
worden op de door de stad voorziene aanplakborden.

De aanplakborden zullen door de stadsdiensten aangebracht en ingedeeld worden.  

Deze borden worden ten laatste 20 dagen voor de verkiezingen geplaatst op volgende locaties:

Halle:
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- Centrum: Oudstrijdersplein (kant stadhuis) - J Possozplein (rechtover het buurtrestaurant) - 
Slingerweg (achter huis sasmeester- Stroppen (Kaaskot)

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

- Breedhout: Rechtover kerk tegen betonnen afsluiting

- Essenbeek: Aan de kerk tegenover de school

- Wolvendries: Wijkhuis (links richting Ninove aan speelplein)

Lembeek:

-        Ingang Kriekenveld (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

-        Kruispunt Tuinwijk en Zonnelaan

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

-        Parking Okapi – Alsembergsesteenweg

 

Er worden elf borden per locatie geplaatst, op het Oudstrijdersplein worden er dertien borden 
geplaatst -  in Breedhout worden zes borden geplaatst.

Elke politieke partij die een lijst indient bij de komende verkiezingen kan beschikken over een gelijke 
ruimte.  Bij de plaatsing van de borden zal de beschikbare oppervlakte gelijk verdeeld worden over de 
ingediende lijsten. 

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

Op het Oudstrijdersplein worden er twee panelen gebruikt voor de officiële berichten.

Artikel 2:

Voor aanplakking op private gebouwen, woningen en terreinen dient men over de toelating van de 
eigenaar te beschikken.

Deze toelating kan ten allen tijde opgevraagd worden door de politie.

Artikel 3:
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Er zal geen toelating verleend worden om geluidsinstallaties te plaatsen bestemd voor het maken van 
reclame en verkiezingspropaganda. 

Artikel 4:

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

Artikel 5:

De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

Artikel 6:

§1  Bij overtredingen van de politieverordening zullen de aangeplakte affiches verwijderd worden door 
het stadspersoneel, op kosten van de verantwoordelijken, zoals vermeld in paragraaf 3. 

§2 Onverminderd paragraaf 1 kan elke overtreding van deze politieverordening bestraft worden met 
een administratieve geldboete  van maximum 250 euro.

§3 De sancties  zullen ten laste gelegd worden aan de overtreder en/of de desbetreffende politieke 
partijen

Artikel 7:

Aan alle lijsttrekkers wordt een kopie van deze politieverordening bezorgd. 

Artikel 8:

Een afschrift van deze politieverordening  worden overgemaakt aan gouverneur van de Provincie 
Vlaams-Brabant en de sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant, aan  de Griffie van 
de Politierechtbank, aan de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de korpschef van de 
lokale politie.

Bijlagen
1. Collegebeslissing dd. 8 maart 2019.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift


