
 

GEMEENTERAAD 3 JULI 2018 
 

VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018: REGLEMENT OP HET AANPLAKKEN 
VAN VERKIEZINGSAFFICHES EN HET ORGANISEREN VAN 

GEMOTORISEERDE OPTOCHTEN: GOEDKEURING  
 
De gemeenteraad keurt het reglement op het aanplakken van verkiezingsaffiches en het organiseren 
van gemotoriseerde optochten unaniem goed als volgt: 
Reglement op het aanplakken van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde 
optochten. 
 
Artikel 1 
De stad plaatst gratis aanplakborden op de volgende plaatsen: 
1. Herentals-centrum 

 Stedelijke werkplaats Hemeldonk 
 Kerkstraat (groene zone voor parkeerterrein) 
 Nederrij (voetpad voor hekwerk van Le Paige, naast dienstingang) 
 Wijngaard (tegenover schoolpoort basisschool) 
 Kapucijnenstraat (aan Sint-Antoniuskerk, op voetpad voor haag) 
 Olmenlaan (groene zone naast Sint-Jan De Doperkerk) 
 Augustijnenlaan (voor administratief centrum) 
 Augustijnenlaan (voetpad voor haag parking De Vesten) 
 Musketstraat (groene zone buurthuis) 
 Olympiadelaan (ter hoogte van groene zone kruispunt Vorselaarsebaan – Olympiade 

laan) 
2. Noorderwijk 

 Morkhovenseweg parking De Statie (voor haag) 
 Dorpshuis Noorderwijk 

3. Morkhoven 
 Dorp (op plein) 
 Goorstraat (aan parochiecentrum) 

De borden zijn verdeeld in stroken, die elk bestemd zijn voor één van de politieke partijen. Het 
nationale volgnummer van de kandidaat-politieke partijen is in logische en numerieke volgorde 
aangebracht. Het is de partijen verboden te plakken op een strook die door middel van nummering 
aan een andere partij is toegewezen. 
Het is verboden op deze borden andere berichten dan politieke propaganda aan te brengen. Elke 
deelnemende politieke partij krijgt op elke locatie eenzelfde oppervlakte van 1,48 m² (1,22m x 
1,22m) ter beschikking voor aanplakking. 
 
Artikel 2 
Het is verboden om verkiezingsdrukwerk en andere propaganda aan te brengen: 
 op de openbare weg 
 op gebouwen, zaken of voorwerpen van openbaar nut of een monument 
 op privé-aanplakborden, gebouwen of afsluitingen, zonder de toestemming van de eigenaar 
 op bomen of palen of andere opstaande voorwerpen naast de weg, zoals bepaald in het 

besluit van 29 december 1945, dat het aanbrengen van opschriften op de openbare weg 
regelt. 

Op het uitdelen geldt geen beperking. 
 
 
 
 



 

Artikel 3 
Het stadsbestuur verwijdert de onwettige aanplakbrieven en geschilderde teksten. De kosten van het 
verwijderen zijn voor rekening van de overtreder. Er wordt een gerechtelijke vervolging tegen de 
inbreuk ingesteld. 
 
Artikel 4 
Het is verboden: 
 propagandamateriaal op de openbare weg te werpen of achter te laten 
 propaganda te maken in een straal van 100 meter rond de stembureaus op de dag van de 

verkiezingen 
 propaganda te maken door middel van een autokaravaan 
 strooibiljetten, pamfletten of kaartjes te steken achter de ruitenwissers van auto’s 
 propaganda te maken door middel van gadgets, zoals ballons, balpennen, speelkaarten, 

kalenders, agenda’s, plastic zakken, natuurproducten, enz. … (de hiervoor gegeven op-
somming van gadgets is geenszins limitatief) 

 aan te plakken op de bestendige stedelijke aanplakborden en op de informatiepanelen en -
zuilen. 

 
Artikel 5 
Deze reglementering geldt, behalve ten opzichte van een reglementering uitgevaardigd door een 
hogere overheid, die strengere regels zou voorzien. 
 
Artikel 6 
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen bestraft worden met politie-straffen, 
voor zover er voor deze wetten algemene of provinciale verordeningen die op dit stuk zouden 
bestaan, geen andere straffen worden voorzien. 


