
 

 

 

 

Zitting Gemeenteraad 14/02/2019 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
G. Galle, B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, Töpke Johan, 
Robin De Lille, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

 

Verontschuldigd:  ; 

 

 

14. Politieverordening ivm verkiezingen op 26/05/2019 - 
goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er op zondag 26/05/2019 Europese, federale en regionale verkiezingen plaatsvinden; 

Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, maatregelen te treffen 
ter gelegenheid van deze verkiezingen; 

Gezien art. 112, 134 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gezien de reeds lange traditie in de gemeente wat de lokale regeling van de verkiezingspropaganda 
betreft; 

Gezien gelijkaardige regelingen werden getroffen n.a.v. de vorige verkiezingen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslissen 

Artikel 1: 

Volgende bijzondere regeling te treffen inzake het voeren van kiespropaganda voor de verkiezingen 
van zondag 26 mei 2019: 

1. Op de borden op het openbaar domein of die zich bevinden op de grens met het 
openbaar domein mogen geen driedimensionale voorwerpen aangebracht worden. 

2. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden of campagnemiddelen aangebracht 
worden op het openbaar domein of op privé-gebouwen en -eigendommen, tenzij met de 
uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de huurder. 

3. In verband met de plaatsing van publiciteitsborden (incl. led-schermen en 
aanhangwagens): 



 
 

 

 De plaatsing dient te gebeuren conform de geldende regelgeving (cfr. 
wegcode). 

 De borden dienen volgens de regels van goed vakmanschap geplaatst te 
worden. De borden dienen desgevallend stevig verankerd te zijn en moeten 
regelmatig onderhouden en nagezien worden. 

 De plaatsing dient dermate te gebeuren dat de boodschappen niet tot 
verwarring met een verkeersteken kunnen leiden, de zichtbaarheid van de 
gebruikers van de openbare weg niet kunnen belemmeren of hen niet in 
gevaar kunnen brengen. 

 Digitale borden (zgn. led-schermen) moeten uitgeschakeld worden tussen 
22u00 en 06u00. 

 De plaatsing mag de vlotte doorgang van het verkeer (incl. voetgangers) niet 
belemmeren. 

4. Er mogen geen vlugschriften uitgeworpen worden op de openbare weg en het openbaar 
domein. 

5. Er mag op het openbaar domein geen gebruik gemaakt worden van microwagens of 
geluidsinstallaties. 

6. De affiches van andere lijsten/kandidaten mogen niet beschadigd, afgerukt of besmeurd 
worden.  

7. Op zondag 26/05/2019, dag van de stemming, zal er geen propagandamateriaal 
rechtstreeks overhandigd worden aan de kiezers over de ganse oppervlakte van de 
gemeente en worden er geen zgn. ‘sandwichlui’ geplaatst aan de stemlokalen. 

8. Vanaf heden zal er op het grondgebied van de gemeente geen voertuigen- of 
fietskaravaan gevormd worden met het oog op het voeren van verkiezingscampagnes, 
noch gegroepeerd gereden worden door de gemeente met meer dan twee wagens in 
kader van die campagnes. Er zal geen gebruik gemaakt worden van pleziertreinen als 
propagandamiddel. 

9. Er mag geen gebruik gemaakt worden van maskers, aanstootgevende en carnavaleske 
kledij en dergelijke om de aandacht van de kiezers te trekken. 

10. Alle publiciteitsborden moeten uiterlijk de tiende dag na de verkiezingen verwijderd zijn. 

Artikel 2: 

De inbreuken op de beschikkingen vervat in artikel 1 van dit reglement zullen gestraft worden met 
politiestraffen, voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen die op het 
stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien zijn. 

Artikel 3: 

Alle kiespropaganda is kosteloos.  

De gemeentelijke fiscale reglementen zijn niet toepasselijk op de propaganda gemaakt in het kader 
van de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van zondag 26/05/2019. 

Artikel 4: 

De aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politieverordening werden 
aangebracht kunnen ambtshalve worden weggenomen. 

De gemeentelijke diensten kunnen overgaan tot verwijdering van elke kiespropaganda op verboden 
plaatsen. Dit gebeurt op kosten van zij die de propaganda hebben aangebracht.  



 
 

 

Artikel 5: 

Dit reglement treedt in werking op 15/02/2019. 

Artikel 6: 

Dit besluit zal bekendgemaakt worden op de decretaal voorziene wijze.  

Artikel 7: 

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende. 

Dit besluit zal bezorgd worden aan de fractieleiders van de gemeenteraad van Middelkerke, aan de 
korpschef van de lokale politie en aan de gemeentelijke coördinator van de verkiezingen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad. 

Getekend op origineel door de algemeen directeur, Pierre Ryckewaert en de voorzitter, Tom 
Dedecker. 

 

 


