POLITIEREGLEMENT VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT,
HET FEDERAAL PARLEMENT EN DE GEWEST- EN
GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 26 MEI 2019
Artikel 1
De politieke partijen worden gemachtigd om de eigen verkiezingspropaganda aan te brengen op de
officiële aanplakborden.
De affiches en aanplakbiljetten betreffende kiespropaganda mogen op de openbare weg enkel
aangebracht worden op de door de gemeente Schoten daartoe, voor het voeren van
verkiezingspropaganda, geplaatste borden.
Enkel in het Nederlands opgestelde verkiezingspropaganda mag aangebracht worden op de officiële
aanplakborden.
De officiële aanplakborden voorbehouden voor deze verkiezingspropaganda bevinden zich op de
volgende plaatsen:
- Hendrik Consciencestraat (kerkplein - ter hoogte voorzijde kerk)
- Gelmelenstraat (achter zaal Forum)
- Paalstraat (omgeving Gasketelplein)
- Paalstraat (hoek Narcislaan)
- Deuzeldlaan (Eduard Steursstraat)
- Villerslei (ter hoogte zendmast telefoon)
- Calesbergdreef (hoek Winkelstap)
- Toekomstlaan (over Jozef Verhaegenstraat)
- Vordensteinstraat (pleintje Vordensteinstraat - Borkelstraat)
- Ridder Walter Van Havrelaan (over Gelmelenstraat)
- Rondpunt Kasteeldreef - Churchilllaan - Constant Neutjensstraat met zicht naar Churchilllaan
- Brechtsebaan (onpare kant - overzijde huisnummer 722)
- Rondpunt Koningshoflei - Alice Nahonlei
Alle borden zijn 1,22 m hoog en 9,80 m lang. De beschikbare ruimte wordt door de gemeentelijke
dienst der werken verdeeld volgens het aantal regelmatig ingediende lijsten.
Artikel 2
Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches of allerhande materiaal voor aanplakking
ervan te vervoeren, of verkiezingsaffiches aan te brengen, op de aanplakborden die door de
gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking. Op de dag van de verkiezingen geldt dat
verbod tussen 7 uur en 16 uur.
Artikel 3
Het is verboden de reeds op de voorziene borden aangeplakte kiesaffiches van een andere lijst te
verwijderen of te overplakken, tenzij deze affiches op een andere dan de aan deze lijst toegewezen
plaats werden geplakt.
Het is verboden opschriften aan te brengen op de openbare weg en affiches aan te plakken of te
plaatsen op gronden en aan goederen behorende tot het openbaar domein (openbare gebouwen,
kunstwerken, bomen en aanplantingen, palen, verkeersborden, monumenten,...).

Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op private eigendommen en goederen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of vruchtgebruiker.
Het is verboden strooibrieven of eender welk verkiezingsdrukwerk of propagandamateriaal uit te
strooien op wegen, pleinen en andere openbare ruimten.
Artikel 4
De aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politieverordening werden
aangebracht, kunnen ambtshalve worden weggenomen.
De bevoegde gemeentediensten zullen onverwijld en op eerste verzoek overgaan tot verwijdering van
elke kiespropaganda op verboden plaatsen. Dit gebeurt op kosten van diegenen die de propaganda
aangebracht hebben en de verantwoordelijke uitgever. De kostprijs wordt berekend aan het uurloon
van de gemeentearbeiders die belast worden met het verwijderen van de bedoelde propaganda.
Artikel 5
Tussen 22 uur en 8 uur en dit tot en met zaterdag 25 mei 2019 alsmede van zaterdag 25 mei 2019 om
22 uur tot zondag 26 mei 2019 om 16 uur is het verboden om op Schotens grondgebied met een
geluidswagen verkiezingspropaganda te verspreiden. De burgemeester dient voorafgaandelijk in
kennis gesteld te worden van het feit dat men met een geluidswagen op Schotens grondgebied
verkiezingspropaganda gaat verspreiden.
Artikel 6
Het is verboden om publiciteitswagens met verkiezingspropaganda te plaatsen van zaterdagavond 25
mei 2019 om 22u tot en met zondag 26 mei 2019 om 16u, binnen een perimeter van 500 meter rond
een gebouw waarin kiesbureaus worden opgesteld.
Artikel 7
Overtredingen op dit politiereglement worden bestraft met de door titel 5 van het Algemeen
Politiereglement Schoten voorziene strafbepalingen.
Artikel 8
Huidig reglement is van kracht vanaf de vijfde dag na de bekendmaking, zoals voorzien in artikel 288
van het Decreet Lokaal Bestuur, tot en met de verkiezingsdag van 26 mei 2019.
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