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Aanpassen algemene politieverordening - deel 'tijdelijke publiciteit' goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
De artikelen 119, 119 bis, 133 tot 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti van onroerende eigendommen en tot wijziging
van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
De wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en
de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet- erratum;
De wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sanctie;
De wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd
zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model
van protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;

Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
die gepubliceerd werd in het staatsblad van 15 augustus 1992;
Ministeriële omzendbrief van 23 december 2013;
Ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 (B.S. 8 augustus 2014);
De omzendbrief van 10 februari 2006 nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal van de
hoven van beroep;
Feiten, context en informatie
Om evenementen die georganiseerd worden in samenwerking met de stad Ieper makkelijker en
breder bekend te maken, zonder evenwel een commercieel voordeel voor sponsors te creëren, wordt
er een uitbreiding van de publiciteitsverordening (opgenomen in de lokale politieverordening) voorzien
om ter plekke het evenement bekend te maken. Er wordt voorgesteld om in de mogelijkheid te
voorzien om maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340 cm breed en 175 cm hoog
op de plaats van het evenement te plaatsen. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein
geplaatst worden en kan maximum 21 dagen voor het evenement geplaatst worden en dient te worden
weggenomen ten laatste binnen de 5 dagen na het evenement.
Er wordt dus in een nieuw artikel 2.4.8. voorzien.
"Artikel 2.4.8. Evenementen georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper kunnen mits
vergunning van het college van burgemeester en schepenen aangekondigd worden op de plaats van
het evenement. Dit kan door middel van maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340
cm breed en 175 cm hoog. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein geplaatst worden en kan
maximum 21 dagen voor het evenement geplaatst worden en dient weggenomen te worden ten laatste
binnen de 5 dagen na het evenement. Op deze (werf)doeken is het niet toegelaten om publiciteit te
voeren voor sponsors of andere commerciële activiteiten."
Verder wordt er in artikel 2.4.5. toegevoegd dat bij de melding aan het college van burgemeester en
schepenen ook het mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager moeten worden meegegeven.
Verder wordt er gespecificeerd dat bij de activiteit ook de datum en de exacte locatie moeten worden
voorzien.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om haar
goedkeuring te verlenen aan volgende artikelen in de publiciteitsverordening (opgenomen in de
politieverordening):
"artikel 2.4.4. Tijdelijke publiciteit
Deze bepalingen zijn van toepassing op tijdelijke publiciteitsmiddelen op de openbare weg
aangebracht op een vaste constructie naar aanleiding van een occasionele en tijdelijke manifestatie
van culturele, caritatieve, religieuze, sportieve en recreatieve aard. Zij betreft alle vormen van visuele
reclame zoals borden, aanplakbrieven, enz.
artikel 2.4.5.
Het plaatsen van die publiciteitsmiddelen moet aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen met vermelding van:
- de naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de aanvrager
- de activiteit, datum en exacte locatie
- de aard van het publiciteitsmiddel
- een voorbeeld van het gevraagde, met de afmetingen, de afbeelding, de tekst of het schrijven dat zal
aangebracht worden
- een overzicht van de inplanting van de publiciteitsmiddelen
- de geldigheidsduur
artikel 2.4.6
De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang
brengen.
artikel 2.4.7.
§ 1. De publiciteitsmiddelen mogen niet beledigend of aanstootgevend zijn.
§ 2. De publiciteitsmiddelen mogen slechts aangebracht worden 15 dagen voor de manifestatie.
De verwijdering moet gebeuren binnen de 5 dagen na de manifestatie.
§ 3. Voor de deelgemeenten Boezinge, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Vlamertinge, Voormezele,

Zillebeke en Zuidschote worden er per deelgemeente 3 gemeentewegen aangeduid waar er tijdelijke
publiciteit kan geplaatst worden. Deze aanduiding gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen. Per gemeenteweg mogen ten hoogste 2 publiciteitsmiddelen met een maximale
oppervlakte van 1 m² worden aangebracht. Van publiciteitsmiddelen met een grotere oppervlakte is er
slechts één per gemeenteweg toegelaten; in geen geval mag die oppervlakte 4m² overschrijden.
In de deelgemeenten Ieper, Sint-Jan en Brielen worden publiciteitsmiddelen enkel door de
gemeentediensten aangebracht op de bestaande borden.
§ 4. De tekst die aangebracht wordt mag uitsluitend een mededeling bevatten i.v.m. de manifestatie.
Commerciële publiciteit op publiciteitsborden is enkel toegelaten in de mate ze bijkomstig is en in
functie van de aangekondigde manifestatie.
§ 5. De publiciteitsmiddelen mogen niet aan palen van de openbare verlichting, van signalisatie of aan
brugleuningen bevestigd worden.
§ 6. De naam en het adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden.
artikel 2.4.8.
Evenementen georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper kunnen mits vergunning van het
college van burgemeester en schepenen aangekondigd worden op de plaats van het evenement. Dit
kan door middel van maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340 cm breed en 175
cm hoog. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein geplaatst worden en kan maximum 21
dagen voor het evenement geplaatst worden en dient weggenomen te worden binnen de 5 dagen na
het evenement. Op deze (werf)doeken is het niet toegelaten om publiciteit te voeren voor sponsors of
andere commerciële activiteiten.
artikel 2.4.9.
De publiciteitsmiddelen, aangebracht in overtreding met deze verordening, zullen worden verwijderd op
kosten van organisator."
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