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Zitting Gemeenteraad 24/04/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, schepenen; 
 
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-
Goemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. 
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  F. Ampe-Duron, schepen; 
 
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden; 

 

 

5. Politieverordening ivm regeling verkiezingspropaganda voor de 
verkiezingen op 25/05/2014 - bekrachtiging en goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er op zondag 25 mei 2014 verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement plaatsvinden; 

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

Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 01/04/2014 dienaangaande; 

Gezien het besluit van de gouverneur dd. 10/02/2014 betreffende de verkiezingen van 25/05/2014; 

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

Gezien het voorstel van de burgemeester om punt 8 van artikel 2 i.v.m. de aanhangwagens te 
schrappen; 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;  

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit amendement: alle aanwezige raadsleden 
stemmen voor. 

Vervolgens wordt gestemd over het voorstel in het algemeen met volgend resultaat: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor 

Beslissen 

Artikel 1: 

Het besluit dat door de Burgemeester werd genomen op 01/04/2014 (met ref  BB/SEC/2014/63), ivm 
de regeling verkiezingspropaganda voor de verkiezingen op 25/05/2014 en die als bijlage bij dit besluit 
wordt opgenomen wordt bekrachtigd, met uitzondering wat punt 8 van artikel 1 betreft. 

Artikel 2: 

Volgende regeling te treffen inzake het voeren van kiespropaganda voor de verkiezingen van zondag 
25 mei 2014: 



 Sector secretariaat 
 

 gemeenteraad – uittreksel notulenboek 
 

 

Uittreksel notulenboek - zitting gemeenteraad op 24/04/2014 
 

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. Er mogen geen vlugschriften uitgeworpen worden en er mag geen gebruik gemaakt 
worden van witsel, teer, verf, lijm, krijt, kleurstoffen en dergelijke om straten, voetpaden, 
palen, gevels, enz. ... te besmeuren. 

4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van microwagens of geluidsinstallaties. 

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

6. Op zondag 25 mei 2014, 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. 

7. 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. Er zal 
geen gebruik gemaakt worden van pleziertreinen als propagandamiddel. 

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

Artikel 3: 

De inbreuken op de beschikkingen vervat in artikel 2 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 4: 

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 25 mei 2014. 

Artikel 5: 

Dit besluit zal bekendgemaakt worden op de wettelijke voorziene wijze.  

Het treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 6: 

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 ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende 
zitting. 

Dit besluit zal ter kennisgeving gebracht worden aan de fractieleiders van de gemeenteraad van 
Middelkerke. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad. 

Getekend op origineel door de secretaris, Pierre Ryckewaert en de voorzitter,.Michel Landuyt 

Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 24/04/2014. 

De secretaris voorzitter 
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Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


