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Politiereglement

aanplakken en aanbrengen van publiciteit

DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeentedecreet

van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet

van 24 juni 1988 en latere wijzigingen;

Overwegende dat met het oog op de bevordering van de openbare veiligheid en de reinheid van
wegen en pleinen, het noodzakelijk is de wildgroei van het aanplakken en aanbrengen van publiciteit
in de meest ruime zin in te dijken en te ordenen;
Aangezien het voor een goede ordening noodzakelijk is de voorwaarden
aanplakken en aanbrengen van publiciteit vast te leggen;
Gelet op de vraag van een aantal Bocholter verenigingen
verruimen;

en de werkwijze

van het

om de maximum duur van aanplakking

te

Gelet op de intentie om het aantal borden in het straatbeeld, inclusief het privaat domein, te beperken;
Gelet op het feit dat voor circussen en bepaalde openluchtevenementen
uitzondering op dit reglement aanvaardbaar is;
Gelet op de positieve adviezen van de jeugdraad
sportraad (15 mei 2013);

vanuit historisch oogpunt een

(8 maart 2013), cultuurraad

(26 februari 2013) en

Gelet op de uitslag van de stemming:
BESLUIT: eenparig
REGLEMENT AANPLAKKEN

EN AANBRENGEN

PUBLICITEIT

Artikel 1: Op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente met inbegrip
van afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar
domein is het aanplakken of aanbrengen van publiciteit van welke aard ook en in gelijk welke vorm
verboden. Mits uitdrukkelijke toelating en door te voldoen aan hiernavolgende bepalingen mag men
publiciteit, zoals omschreven in dit artikel, aanbrengen.

•
Artikel 2: Kunnen alleen voor aanplakking of plaatsing in aanmerking komen, de aankondigingen die
naar vorm en inhoud aan de wettelijke voorschriften en aan volgende voorwaarden voldoen:
2.1. uitsluitend aankondigingen
van tijdelijke evenementen van sociaal-culturele,
sportieve of
commerciële
aard, die op het grondgebied
van Bocholt plaatsvinden.
Alle andere
aankondigingen, bvb. van politieke aard, of voor manifestaties die niet in Bocholt plaatsvinden;
zijn uitgesloten;
2.2.uitsluitend aankondigingen die niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden;
Artikel 3: Elke plaatsing van in art.1 bedoelde borden zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van de
burgemeester van de gemeente Bocholt.
De goedkeuring kan alleen dan verleend worden als voldaan wordt aan navolgende voorwaarden:
3.1. De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester, uiterlijk 2 weken voor het
plaatsen van de borden;
3.2. De aankondigingsduur bedraagt maximum 5 weken;
3.3. De aankondigingsborden
zullen ten laatste 3 dagen na de vermelde activiteitendatum door de
inrichtende organisatie worden opgeruimd;
Indien hier geen gevolg wordt gegeven, zal artikel 10 van dit reglement worden toegepast;
3.4. Het plaatsen van aankondigingsborden
op gemeentelijke eigendom wordt voor het ganse
grondgebied beperkt tot maximum 15 borden.
In dit aantal zijn inbegrepen de borden die
eventueel geplaatst worden naast gewestwegen;
3.5. De aankondigingsborden en affiches hebben een maximale oppervlakte van 2,5 m2;
3.6. Op elke affiche of aankondigingsbord moet de verantwoordelijke met naam en adres vermeld zijn;
3.7. Op elk afzonderlijk geplaatst aankondigingsbord
zal duidelijk zichtbaar een gemeentelijk
toekenningsvignet aangebracht worden;
3.8. De aankondigingsborden
mogen, noch het gemotoriseerd verkeer, noch voetganger of fietser
hinderen. Ze mogen het uitzicht op verkeerstekens of signalisatie evenmin belemmeren;
3.9. De aankondigingsborden worden minimaal 1 m van het fietspad en minimaal 2 m van de rijweg
geplaatst. De plaatsing zal in principe zodanig gebeuren dat de afstand tussen de onderkant van
het aankondigingsbord en het maaiveld 1m50 bedraagt;
3.10. De aankondigingsborden
dienen op afzonderlijke steunen bevestigd te worden en mogen niet
vastgemaakt worden aan steunpalen van signalisatie, verlichtingspalen, bomen, e.d.
Artikel 4: De inrichters zijn zowel tegenover derden als tegenover de gemeente aansprakelijk voor
ongevallen of beschadigingen, veroorzaakt door aanplakborden, alsmede voor de nadelige gevolgen
van elke aard, veroorzaakt door het plaatsen of wegruimen van de aankondigingsborden
of
onderdelen.
Artikel 5: De burgemeester kan soeverein en zonder verhaal beslissen of de manifestatie
gestelde voorwaarden voldoet en voor aankondiging aanvaardbaar is.
Artikel 6: Een dubbel van de schriftelijke goedkeuring van de burgemeester,
overgemaakt worden.

aan de

zal aan de lokale politie

Artikel 7: In afwijking van art. 1 mogen:
7.1.
berichten of afkondigingen van verkoop of verhuring van onroerende eigendommen aangeplakt
worden op de muren en afsluitingen van deze eigendommen en op daartoe bestemde plaatsen;
7.2.
aankondigingen voor circusvoorstellingen en eenmalige shows in open lucht na goedkeuring
door de burgemeester gebeuren zoals dit historisch altijd gebeurde.
Andere afwijkingen vallen onder de bevoegdheid van de burgemeester.
Artikel 8: Het plaatsen van verkiezingsborden voor Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezingen,
Nationale en Europese verkiezingen, valt niet onder deze verordening.
Artikel 9: De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen voor zover geen
andere straffen voorzien zijn door wetten, algemene en provinciale verordeningen terzake.
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Artikel
10: Onverminderd
de strafbepalingen
worden
de wederrechterlijke
aangebrachte
aankondigingen en publiciteit verwijderd op kosten van de overtreder of de verantwoordelijke uitgever.
Ze worden in beslag genomen met het oog op de verbeurdverklaring ervan, overeenkomstig de
artikelen 42 en 43 van het strafwetboek.
Artikel 11: Bij overtredingen van deze verordening kan aan de overtreder,
geweigerd worden nog affiches of borden aan te brengen.

al dan niet tijdelijk,

Artikel 12: Het politiereglement op aanplakken en aanbrengen publiciteit van 26 februari 1997 wordt
opgeheven en alle artikelen van eerdere politieverordeningen
die strijdig zijn met onderhavige
politieverordening worden geacht opgeheven te zijn.
Artikel 13: Deze verordening wordt bekendgemaakt
187 van het gemeentedecreet.

en van kracht overeenkomstig

de artikelen 186 en

Artikel 14: De aanvrager, die van dit reglement wenst gebruik te maken, verbindt er zich toe geen
publiciteitsborden voor dezelfde activiteit op privé eigendommen te plaatsen tenzij ze in de 15
toegestane borden zijn inbegrepen.
Artikel 15: Afschrift van dit besluit over te maken aan:
- Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- de griffie van de politierechtbank, RAC., Dieplaan 14, 3600 Genk
- de correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
- de politiezone Noordoost-Limburg, Lokaal Informatie Kruispunt, Rode Kruislaan 34, 3960 Bree
- de politie van Bocholt, Dorpsstraat 65, 3950 Bocholt
en ter kennisgeving aan:
het feestloket en de technische dienst van de gemeente
Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad
de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

Voor eensluidend afschrift
de secretaris

de burgemeester
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