Lokale- en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2012 – tijdelijk politiereglement
De gemeenteraad keurde het volgende het volgende tijdelijke politiereglement goed op 27
augustus 2012 in verband met verkiezingspubliciteit;
Art.1.

Het aanbrengen, op welke wijze ook, van opschriften, affiches, beelden en
fotografische voorstellingen, vlugschriften, aanplak- en kleefbiljetten die bestemd zijn
voor de lokale en provinciale verkiezingen, mag enkel geschieden op plaatsen op de
openbare weg, daartoe bestemd door het bestuur. Zo het private eigendommen
betreft, dient de gebruiksgerechtigde in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating
van de eigenaar of gebruiker.
Art.2. Het bestuur zal ten behoeve van de partijen die aan de lokale en provinciale
verkiezingen van 14 oktober 2012 deelnemen openbare aanplakborden voorzien op
de volgende plaatsen:
- deelgemeente De Pinte – Hoek N60 Polderdreef – Vredestraat (t.h.v.
postkantoor) – Langevelddreef – Nieuwstraat – Groenstraat (t.h.v. jeugdhuis) Europaplein
- deelgemeente Zevergem – Dorp Zevergem – Grote Steenweg (Den Beer).
Zodra de partijen bekend zijn die in de provincie Oost-Vlaanderen lijsten hebben
ingediend, zal per partij een plaats voorzien worden op deze openbare
aanplakborden.
Art.3. De aangebrachte verkiezingspubliciteit, mag niet overplakt, afgerukt, gescheurd,
bevuild noch onleesbaar gemaakt worden.
Art.4. Het aanbrengen van opschriften op wegen en openbare eigendommen bij middel van
verf- of kleurstoffen is verboden, evenals op private eigendommen.
Art.5. Het aanbrengen van verkiezingspubliciteit mag enkel geschieden tussen 7 en 22 uur.
Art.6. Verkiezingspropaganda met microwagen of autocolonne is enkel toegelaten vanaf 14
september 2012 mits schriftelijke vergunning van de burgemeester.
De vergunning geldt enkel:

op werkdagen
- tussen 10.00 uur en 12.00 uur
- tussen 14.00 uur en 18.00 uur

niet op zon- en feestdagen

niet binnen een straal van 250 m rond een school

niet tijdens erediensten in de kerken en dit binnen een straal van 100 meter.
Autocolonnes van meer dan drie wagens zijn hoe dan ook niet toegelaten.
Art.7. Iedere vorm van verkiezingspropaganda op de openbare weg d.m.v. mobiele
wagens, aanplakking, uitdeling van kiesvlugschriften, uitzendingen door middel van
vaste of rondrijdende luidsprekers, openluchttoespraken en andere, zijn verboden
vanaf 21 uur de vooravond van de verkiezingen tot na het beëindigen van de
verkiezingsverrichtingen op 14 oktober 2012.
Ar.8.
Geen enkele vorm van verkiezingspubliciteit of –propaganda op het openbaar domein
is toegelaten op de dag van de verkiezingen, in een straal van 150 meter vanaf de
lokalen waar de verkiezingsverrichtingen plaatshebben. Indien zich binnen deze straal
een lokaal van een politieke partij zou bevinden, is enkel publiciteit door middel van
affiches of kleefbiljetten toegelaten, mits rekening te houden met het bepaalde in de
voorgaande artikelen, doch geen publiciteit door middel van luidsprekers. In geen
geval – zowel op openbaar als op privé-domein – mag publiciteit gevoerd worden met
luidsprekers op de dag van de verkiezingen.
Art.9. Elke vorm van publiciteit aangebracht in strijd met deze politieverordening, zal
onmiddellijk verwijderd worden, onverminderd de politiestraffen, die hieruit kunnen
voortvloeien.
Art.10. De verkiezingspubliciteit wordt geacht haar belang te hebben verloren, de dag na de
verkiezingen. Zij moet verwijderd zijn ten laatste op 31 oktober 2012.
Art.11. Overtredingen van deze politieverordening zullen worden gestraft met politiestraffen,
voor zover door wetten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen zijn
voorzien.
Art.12. Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 186
en 187 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Zij wordt van kracht onmiddellijk
na de bekendmaking en blijft van kracht tot en met 31 oktober 2012.

