
Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 
 
artikel 1: Op de openbare aanplakplaatsen zal uitsluitend en alleen mogen aangeplakt 

worden op de panelen die door het gemeentebestuur daartoe tijdelijk op de 
volgende plaatsen worden voorbehouden: 
- in de Stationsstraat, ter hoogte van de Mandelbrug; 
- op het marktplein, aan de St. Amandskerk; 
- op de hoek Kortrijkstraat–Izegemstraat (spoorweg). 
 
Op bovenvermelde plaatsen wordt voor iedere partij eenzelfde oppervlakte 
voorbehouden waarop vrijelijk mag geplakt worden. De ruimte, die de partijen ter 
beschikking wordt gesteld, wordt aangewezen door ofwel het letterwoord van de 
partij, hetzij door het toegekende lijstnummer. 

artikel 2: Het is ten allen tijde verboden, op of langs de openbare weg, of op andere plaatsen 
of pleinen, om het even welke verplaatsbare inrichting of voertuig te plaatsen, met 
zuivere kiespropaganda. 

artikel 3: Op de private eigendommen mag slechts aangeplakt worden door de eigenaar zelf 
of door de gebruiksgerechtigde, voor zover de eigenaar zijn akkoord vooraf en 
schriftelijk heeft bevestigd. 

artikel 4: In de periode voorafgaand aan de dag van de verkiezingen is het verboden, tussen 
22u00 u en 7u00 u, om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen, zelfs op de plaatsen die door de 
gemeentelijke overheid tot aanplakking bestemd zijn of die, vooraf en schriftelijk 
werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde, voor zover ook 
de eigenaar zijn toelating vooraf en schriftelijk heeft gegeven. 
 
Dit verbod is eveneens van toepassing op de dag van de verkiezingen tussen 
middernacht en 15u00. 
 
Het aanplakken op andere plaatsen blijft ten allen tijde verboden. 

artikel 5: Vanaf de dag voorafgaande aan de verkiezingsdag om 22u00 u tot de dag van de 
verkiezingen om 15u00 , zal, onder geen enkele vorm, meer kiespropaganda 
mogen gemaakt worden op of langs de openbare weg op het openbaar domein dit 
in de Brigandsstraat, de Gentstraat voor het gedeelte begrepen tussen de 
Brigandsstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat, en de Bollewerpstraat, voor het 
gedeelte begrepen tussen de Hinnebilkstraat en de Ring. 

artikel 6: Gedurende dezelfde uren en gedurende dezelfde periode is eveneens verboden, 
ieder vervoer van affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes, alsook van allerhande materiaal voor de aanplakking ervan en voor het 
aanbrengen van allerhande opschriften. 

artikel 7: Het is verboden vlugschriften, foto’s of verkiezingsmateriaal uit te delen vanaf de 
dag voorafgaande aan de verkiezingen om 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u. Geen enkel bord, vast, beweegbaar of aangebracht in of 
op voertuigen zal zich op het openbaar domein, hier inbegrepen de wegen van het 
grondgebied van het Rijk, bevinden gedurende dezelfde periode. 

artikel 8: Ongeacht de regelmatig toegelaten transporten is het vervoer, tussen dezelfde uren 
en gedurende dezelfde periode van voor de openbare veiligheid gevaarlijke 
voorwerpen in de zin van artikel 2bs van de wet van 29 juli 1934 houdende het 
verbod op private milities, eveneens verboden. 

artikel 9: Het is verboden wettelijk aangebrachte aanplakkingen te overplakken, af te rukken 
of te beschadigen. 

artikel 10: Schilderen of kalken om het even waar, of het aanplakken of laten aanplakken, 
buiten de gevallen voorzien bij voornoemde artikelen, is ten strengste verboden 

artikel 11: Alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, 
bestemd voor aanplakking zullen, bij overtreding van het verbod gesteld in artikel 4 
van dit besluit, alle materialen bestemd voor aanplakking ervan, of voor het 
aanbrengen van opschriften; alle voorwerpen, dienend of gediend hebbend tot het 
plegen van voornoemde overtredingen en alle voorwerpen die gevaar opleveren in 



de zin van dit besluit, worden in beslag genomen met het oog op de 
verbeurdverklaring ervan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 
van het strafwetboek. 

artikel 12: Op de dag voorafgaand aan de verkiezingen vanaf 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u, is het verboden gemotoriseerde optochten in het kader 
van de verkiezingen te organiseren. 

artikel 13: Het is verboden om op hetzelfde tijdstip voor twee of meer mededingende partijen, 
uitzendingen met geluidsversterkingen, geplaatst op auto’s of ander verrijdbaar 
materiaal, of een optocht met een autokaravaan met om het even welke categorie 
van voertuigen, te organiseren. Machtiging tot het houden van het voormelde is 
onderworpen aan voorafgaande toestemming van de burgemeester. De aanvraag 
hiertoe dient te gebeuren door middel van een per post verstuurde schriftelijke 
aanvraag en dit minstens twee weken voorafgaand aan de datum van de geplande 
gebeurtenis. De poststempel geldt als datum van de aanvraag. 

artikel 14: Het begin en het einde van een gemotoriseerde optocht dient duidelijk gemaakt te 
worden op de eerste en de laatste wagen op een aangepaste wijze. De 
samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mag geen aanleiding 
geven tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid en tot verstoring van 
het verkeer. 

artikel 15: Het stilstaan of parkeren van voertuigen, andere dan deze dienstig voor vervoer 
van zieken, ouderen of mensen met een handicap, vóór de kieslokalen of vóór de 
toegang ervan is verboden. 

artikel 16: De kiezers zullen de kieslokalen moeten betreden langs de aangewezen ingangen, 
met uitzondering van zieken, ouderen of mensen met een handicap. 

artikel 17: Enkel de voertuigen met zieken, ouderen of mensen met een handicap zullen de 
speelplaats van de school, waar de kieslokalen gevestigd zijn, mogen oprijden. 

artikel 18: Overtredingen van voorgaande artikelen, voor zover zij niet reeds door andere 
wetten of besluiten gesanctioneerd worden, zullen bestraft worden met 
politiestraffen. 

artikel 19: Afschrift van huidige politieverordening zal overgemaakt worden aan de griffier bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

artikel 20: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge 

 


