uittreksel uit het register
van het college van burgemeester en schepenen
CENf RUMSTAD

Gollege van burgemeester en schepenen
3

juli 2018

Algemeen Bestuur

-

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

- Reglement

aanplakborden

Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita ÐE GeNINGK; Bob
D'HAESELEER, Ðaâny€MESSAERÊ schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur.

BEVOEGDHEID
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het
gemeentedecreet.

JURIDISCH KADER
Artikel 15 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van

I

juli 201L

MOTIVERING

ln het kader van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voorziet de stad Eeklo
aanplakborden voor de deelnemende partijen.
De aanplakborden worden door de stad geplaatst en na de verkiezingen verwijderd.
De technische dienst geeft volgende locaties aan:

.
.
.
o
.

Balgerhoeke, pleintje recht tegenover het huisnummer 190
Blakstraat t.h.v. de Abdijstraat, rechts naast de bushalte
achterzijde stadhuis
Burgemeester Lionel Pussemierstraat (hoek parking)
Dullaert

ADVIES

I
F¡NANCIËLE VERANTWOORDING

I
BESLISSING
Artikel I
De stad voorziet aanplakborden voor verkiezingsaffiches op de volgende plaatsen

.
o
o
o
.

Balgerhoeke, pleintje recht tegenover het huisnummer 190
Blakstraat t.h.v. de Abdijstraat, rechts naast de bushalte
achterzijde stadhuis
Burgemeester Lionel Pussemierstraat (hoek parking)
Dullaert

Artikel 2
$ 1: Deze aanplakborden mogen enkel gebruikt worden door:

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

CENTRIJMSfAD

a

Politieke partijen en hun kandidaten die een geldige kandidatenlijst indienen voor de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, conform artikel 68 van het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 201 1, respectievelijk voor de gemeenteraad van
de stad Eeklo en de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen.
Het stadsbestuur van Eeklo.

$ 2: Politieke partijen en hun kandidaten die geen kandidatenlijst indienden moeten hun affiches
uiterlijk op 19 september 2018 te verwijderen zonder de andere affiches te beschadigen.
$ 3: Politieke partijen en hun kandidaten die een kandidatenlijst indienden dienden en waarvan de
lijst door het gemeentelijk hoofdbureau niet regelmatig werd verklaart moeten hun affiches uiterlijk
op 25 september 2018 te verwijderen zonder de andere affiches te beschadigen.

Artikel3
Het stadsbestuur kan op elk moment de aanplakborden geheel of gedeeltelijk venvijderen zonder
voorafgaande kennisgeving.

Artikel4
Behalve op de in artikel 1 vermelde aanplakborden, mag er op geen enkele andere gemeentelijke
eigendom aangeplakt worden door politieke partijen en hun kandidaten.

Artikel5
Aanplakkingen die niet in overeenstemming met bovenvermelde artikelen aangebracht worden,
verwijderen. De kosten hiervoor zullen door toepassing van de belasting op ambtshalve door de stad
of door derden in opdracht van de stad uitgevoerde werken teruggevorderd worden van de
verantwoordelijke uitgever of van de persoon die de aanplakkingen onrechtmatig aangebracht heeft.

Namens het college,
Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Koen Loete
bu rgem eester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,
de algemeen directeur wd.
(art. 126 n
gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

