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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 27/02/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/059

POLITIEREGLEMENT AANGAANDE DE VERKIEZINGSPROPAGANDA VOOR DE GELIJKTIJDIGE
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, HET FEDERAAL PARLEMENT EN DE GEWEST- EN
GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 26 MEI 2019 – GOEDKEURING – BESLUIT
Toelichting
Gelet op de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en de Gewesten Gemeenschapsparlementen die plaatsvinden op 26 mei 2019, dient het reglement betreffende het
voeren van verkiezingspropaganda opnieuw gestemd te worden. Met name voor wat betreft het
aanplakken van verkiezingsaffiches op de gemeentelijke aanplakborden.
Het reglement van vorige verkiezingen werd als basis genomen.
Het politiereglement werd besproken met de lokale politie.
Aangezien er in feite geen wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van voorgaande verkiezingen,
werd er geen overlegvergadering belegd met de partijvoorzitters. Het ontwerp van dit politiereglement
werd via mail aan hen bezorgd, zodat zij hun opmerkingen konden geven. Er werden geen opmerkingen
geformuleerd.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, zoals laatst aangepast in de
gemeenteraad van 18 juni 2014.
 Het Gemeentelijk Reglement Gemeentelijke Administratieve sancties, zoals laatst aangepast in
de gemeenteraad van 18 juni 2014.
 Het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 waarbij regels worden opgesteld op het aanplakken
en reclame maken, laatst gewijzigd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004.
 De Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor
de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen, inzonderheid artikel 5 §1.
 De Wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
van het Europees Parlement, inzonderheid artikel 5 §1.
 De Wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals
Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige
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Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van
de overheid, inzonderheid artikel 5 §1.
Het Algemeen Kieswetboek.
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikels 119 en 119bis met betrekking tot de
bevoegdheden van de gemeenteraad in het kader van het opmaken van gemeentelijke
reglementen en politieverordeningen.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41§3 met
betrekking tot de gemeentelijke reglementen.

OVERWEGINGEN:
 Overwegende dat op 26 mei 2019 de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, het
federaal Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen georganiseerd worden.
 Overwegende dat in het belang van de openbare rust en goede ruimtelijke ordening, een aantal
regels dienen vastgelegd te worden inzake het voeren van verkiezingspropaganda op het
gemeentelijk grondgebied.
 De lokale partijvoorzitters hebben een ontwerp van het reglement voor advies ontvangen en
hadden hierop geen bemerkingen.
 Het advies van de Politiezone Hamme-Waasmunster.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vraag raadslid M.Michils, Vl.Bel., antwoord burgemeester H.Vijt; vraag raadslid M.Tokgoz;
antwoord burgemeester H.Vijt.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan
De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert,
Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Leo Van der Vorst, Mario
Michils), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan)


Motivering onthouding Groen door raadslid M.Tokgoz: In het politiereglement dient een verbod
op gemotoriseerde konvooien te worden ingelast; deze konvooien hebben nog weinig zin en
belasten nodeloos het leefmilieu.

Hoofdstuk 1 – toepassingsgebied
Artikel 1:
§1. Dit reglement is van toepassing op andere zaken dan degene die opgesomd worden in het Algemeen
Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, dewelke gesanctioneerd worden met gemeentelijke
administratieve sancties.
§2. Behoudens de bepalingen van het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster,
dewelke gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties, worden alle overtredingen
van dit politiereglement bestraft met politiestraffen.
Artikel 2:
In dit reglement wordt verstaan onder verkiezingsaffiches: alle affiches, beeld- en fotografische
voorstellingen, vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de gelijktijdige
verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en van de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019.
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Hoofdstuk 2 – verkiezingspropaganda: aanplakkingen, manifestaties en optochten
Artikel 3:
§1. 1° De partijen zullen hun verkiezingsaffiches niet zelf aanplakken, maar afgeven op de dienst
burgerzaken, Marktplein 1, 9220 Hamme, vanaf 5 april 2019.
2° De verkiezingsaffiches zullen door de gemeentelijke diensten aangeplakt worden vanaf 12 april 2019
op daartoe speciaal door het college van burgemeester en schepenen beschikbaar gestelde
aanplakborden. De volgende aanplakking gebeurt telkens één week later.
3° Voor elke partij wordt dezelfde oppervlakte voorzien, hetzij 0,80 m op 1,20 m.
§2. In geval van bezwaar of klacht bij de politie omtrent aanplakkingen op privé-eigendommen, zal aan de
desbetreffende partijsecretaris of aangestelde verantwoordelijke gevraagd worden het schriftelijk
toelatingsbewijs voor de aanplakking, gegeven door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde, voor te
leggen.
Artikel 4:
Aan de stemlokalen zal alleen propaganda gemaakt worden op de borden speciaal daartoe door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld. De uitvoeringsdiensten zullen voor de aanplakking zorgen.
Daartoe dienen de plakbrieven, die uitsluitend het lijstnummer en de partijnaam mogen vermelden,
binnengebracht te worden op de dienst burgerzaken, Marktplein 1, 9220 Hamme, uiterlijk tegen
maandag 20 mei 2019.
Artikel 5:
De verkiezingsaffiches en opschriften die aangebracht worden op andere plaatsen dan deze voorzien in
onderhavig besluit of die in strijd zijn met de bepalingen van het Algemeen Politiereglement Politiezone
Hamme-Waasmunster, zullen onmiddellijk door de gemeentelijke diensten verwijderd worden.

Hoofdstuk 3 – verkiezingspropaganda: manifestaties en optochten
Artikel 6:
Het begin en einde van een gemotoriseerde optocht moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de
eerste en laatste wagen. De samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mogen geen
aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde, de rust en de veiligheid van het verkeer.
Artikel 7:
Tussen 22u en 7u is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar aanplakken
overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit reglement is toegestaan.
Artikel 8:
Het is verboden tussen 22u en 7u gemotoriseerde optochten met het oog op publiciteit in het kader van
de verkiezingen te organiseren.

Hoofdstuk 4 – stopzetten en verwijderen van verkiezingspropaganda
Artikel 9: §1. Op de dag van de verkiezingen geldt het verbod zoals beschreven in artikel 7 ook tussen 7u
en 15u.
§2. Op de dag van de verkiezingen geldt het verbod zoals beschreven in artikel 8 ook tussen 7u en 15u.
Artikel 10:
De partijen zorgen ervoor alle verkiezingspropaganda te verwijderen ten laatste 14 dagen na de
verkiezingen.
Raadslid H.Peelman, Open VLD, verlaat de zitting.

