STAD MECHELEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
EN HET VLAAMS PARLEMENT OP 25 MEI 2014
SCHIKKINGEN GENOMEN DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN VERGADERING VAN 21 FEBRUARI 2014

1. Aanplakborden
Ten behoeve van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen,
worden aanplakborden geplaatst op volgende punten, op het grondgebied van
de Stad Mechelen:
1. Antwerpsesteenweg (Otterbeek)
2. Liersesteenweg (Oud-Oefenplein)
3. Kerkhoflei
4. Wijk Brusselsesteenweg (Europalaan – kant Postzegellaan)
5. Katelijnebrug (Guido Gezellelaan)
6. Wijk Tervuursesteenweg (Jubellaan - S.C. Mechelen)
7. Van Benedenlaan
8. Leest- Pastoor De Heuckstraat (muur pastorij)
9. Walem- voorbij Fort van Walem
10. Muizen-Dorp (Dorpsplein – aan petanquebaan)
11. Heffen- Dorp (pleintje hoek Kazernestraat en St. Amandusstraat)
12. Hombeek- kruispunt Oude Bankstraat en Zepstraat
13. Hombeek - tegenover cultuurhuis
Afmetingen van de borden: 9,00 m x 2,70 m.
Elke partij zal plakken op de plaats die aangeduid is door het nummer dat haar is
toegewezen. Alle partijen beschikken over eenzelfde breedte om te plakken.
Met het plakken mag worden begonnen vanaf maandag 28 april 2014 vanaf
12.00 uur
In een eerste fase mag elke partij op deze borden plakken waar men wil, met
dien verstande dat er een vak voorzien wordt voor de verkiezingen van Vlaams
Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Het Europees Parlement.
Vervolgens zullen de borden ingedeeld worden volgens de uitgelote gewestelijke
lijstnummers. De plaatselijke partijen die aanvankelijk nog geen nummer hebben
dienen te plakken op een voorbehouden vak.
Zodra het definitief aantal lijsten en nummers bekend zijn, dient iedere partij te
plakken in het afgebakende vak.
Het is ten strengste verboden op de achterkant en op de steunbalken van de
borden te plakken of om foto’s, borden of banners aan te brengen dwars op de
borden.

Onder voorbehoud en ter aanvulling van eventuele andere beperkingen opgelegd
door de Vlaamse Regering of de Provinciegouverneur zullen, om mogelijke
moeilijkheden te vermijden en om de rust in de stad, vooral 's nachts, te
vrijwaren de politieke partijen kunnen plakken van maandag 28 april 2014 vanaf
12 uur tot 22 uur en elke dag daarna vanaf 7.00 uur tot 22 uur en dit tot en met
24 mei 2014.
Tussen 22.00 en 7.00 uur, gedurende dezelfde periode, is eveneens ieder vervoer
van verkiezingsmaterieel verboden, alsook de organisatie van gemotoriseerde
optochten.
Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 16 uur
en is het ten strengste verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische
voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of uit te delen, zelfs
op de voorziene aanplakborden. Bovendien mogen geen drukwerken op straat en
aan de kiesbureaus geworpen worden.
De politieke partijen dienen het stadsbeeld te eerbiedigen en het is
verboden te plakken, kalken of verven op gebouwen, muren, straten,
bruggen, enz., kortom dit kan alleen gebeuren op de daartoe bestemde
plaatsen. Het gebruik van spuitbussen is eveneens ten strengste
verboden (toepassing artikel 1 besluitwet 9 december 1945).
2. Meetings en geluidsinstallaties.
Om zoveel mogelijk lawaai in de stad te vermijden is het verboden
vaste of mobiele luidsprekers te gebruiken, behalve op de plaats
waar een meeting wordt gehouden en dit enkele uren vóór en ook
tijdens de meeting zelf. Ook mogen luidsprekers worden
aangebracht aan de zalen waar meetings worden gehouden.
Hiervoor is een voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester vereist.
De politieke partijen worden verzocht voor wat betreft openbare
bijeenkomsten in gesloten plaatsen, de burgemeester ten minste 48
uur op voorhand in kennis te stellen van de datum, uur en plaats
waarop de meeting zal doorgaan, teneinde de politie toe te laten te
zorgen voor de handhaving van de openbare orde.
De meetings op openbaar domein mogen slechts georganiseerd
worden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester. Laatstgenoemde aanvragen dienen tenminste 10
werkdagen voor de voorziene datum ingediend te worden.
3. Autokaravanen zijn niet toegelaten, behalve naar plaatsen waar
meetings worden gehouden. Enkel persoonlijke voertuigen mogen
van een autokaravaan deel uitmaken. Bedrijfsvoertuigen, zelfs van
een onderneming van een kandidaat, mogen niet aan de optocht
deelnemen.
4. Borden, neonverlichting en dergelijke.
Aan alle politieke partijen wordt hierbij tot en met de datum der
verkiezingen, een algemene toelating verleend om, mits akkoord van
de betrokken eigenaars, borden (maximum afmetingen: 4 m²),
neonverlichting en dergelijke aan te brengen op private
eigendommen.

5. Acties politieke partijen en gebruik van promotionele middelen
gedurende de sperperiode
Vanaf 25 februari 2014 (begin verkiezingsperiode of sperperiode), is
het verboden om acties te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt
van promotionele middelen (geschenken, gadgets, enz.),
commerciële telefooncampagnes te voeren via telefoon, fax of
SMS/MMS, commerciële reclamespots op radio, televisie en in
bioscopen uit te zenden of gebruik te maken van commerciële
reclameborden of affiches of niet-commerciële reclameborden of
affiches groter dan 4 m2.
6. Standplaats zaterdagmarkt
Er wordt principieel geen toelating gegeven aan politieke partijen om
een standplaats binnen het afgebakende marktgebied in te nemen.
Het college drukt de wens uit dat voormelde onderrichtingen zullen
worden nageleefd opdat de kiesstrijd te Mechelen in de beste
voorwaarden zou verlopen.
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