PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

STAD POPERINGE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van: 30 oktober 2008
Aanwezig

:

Christof Dejaegher, Burgemeester-Voorzitter, Kris Notebaert, Jurgen
Vanlerberghe, William de Sagher, Marleen Baelde, Loes Vandromme, Mark
Paelinck, Schepenen; Gilbert Feryn, Danny Nolf, Martin Dewulf, Iris
Spenninck, Josianne Lesage, Sofie Laheye, Hilde Marchand, Els Depoorter,
Sabien Lahaye-Battheu, Pieter Marchand, Isabel Lebbe, Ben Desmyter, Marc
Devos, Stefaan Derycke, Ivan Top, Marjan Chapelle, Eric Butaye, Dimitri
Ghequire, Elsje Dequecker, Leden en Guy Beugnies, wnd. Secretaris

40. Politieverordening voor het aanplakken van affiches en het maken van reclame en
publiciteit op het grondgebied van Poperinge. Wijziging. Goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2004 de politieverordening op het
aanplakken van affiches en het maken van reclame en publiciteit op het grondgebied van
Poperinge heeft goedgekeurd;
Overwegende dat deze verordening aan actualisering toe is;
Overwegende dat het aangewezen is deze verordening op een aantal plaatsen te wijzigen in
afwachting van een nieuwe algemene gemeentelijke politieverordening en algemene
stedenbouwkundige verordening;
Gelet op het ontwerp van gewijzigde politieverordening op het aanplakken van affiches en het
maken van reclame en publiciteit;
Gelet op de toelichtingsnota;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen (23 ja)
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde politieverordening op het aanplakken van affiches
en het maken van reclame en publiciteit op het grondgebied van Poperinge, waarvan de tekst
als volgt luidt :
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POLITIEVERORDENING VOOR HET AANPLAKKEN VAN AFFICHES EN HET MAKEN VAN RECLAME EN
PUBLICITEIT OP HET GRONDGEBIED VAN POPERINGE
Artikel 1: ALGEMEEN
§1 Het is verboden aanplakbrieven aan te brengen en enig ander visueel of auditief
reclame- of publiciteitsmiddel te gebruiken op het openbaar domein of aan openbare
gebouwen op het volledige grondgebied van de stad Poperinge, met uitzondering van
publiciteit rechtstreeks aangebracht op een motorvoertuig dat overeenkomstig de
bepalingen van de Wegcode rijdt op of geparkeerd staat op of langs de openbare weg.
§2 Het is verboden aanplakbrieven aan te brengen en enig ander visueel of auditief
reclame- of publiciteitsmiddel te gebruiken op privaat domein en op of aan private
eigendommen, met uitzondering van publiciteit naar aanleiding van occasionele en
tijdelijke manifestaties van socio-culturele, caritatieve, godsdienstige, jeugdgerichte,
sportieve en/of recreatieve aard zonder commercieel doel.
§3 Eén bericht van tekoopstelling van een onroerend goed mag aan de voorgevel van het
betrokken pand of op het te koop gestelde terrein worden aangebracht.

Artikel 2: VOOR HANDELSDOELEINDEN
Het voeren van publiciteit op hetzelfde kadastraal perceel van een gebouw met handels- of
nijverheidsdoeleinden wordt toegelaten voor zover de publiciteitsmiddelen rechtstreeks op
de activiteit van de handelszaak betrekking hebben, onverminderd het bekomen van een
eventuele stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 3: AANPLAK- EN AANKONDIGINGSBORDEN
In uitzondering op artikel 1, §1 van dit reglement en uitsluitend naar aanleiding van
occasionele en tijdelijke manifestaties van socio-culturele, caritatieve, godsdienstige,
jeugdgerichte, sportieve en/of recreatieve aard, wordt naast de mogelijkheid voorzien in
artikel 1, §2 van dit reglement het voeren van reclame of publiciteit toegelaten op daartoe
voorziene aanplak- en aankondigingsborden op de plaatsen, zoals vermeld in de artikelen
4, 5, 6, 7 en 8. Andere publiciteitsmiddelen voor het aankondigen van tijdelijke
manifestaties worden op het openbaar domein niet toegestaan.
Artikel 4: OPENBARE AANPLAKBORDEN
§1. Locatie:
-In het stadscentrum bevinden de openbare aanplakborden zich op volgende plaatsen:
-Woonwijk De Lijster
-Kruispunt Mandeldreef-Kasteeltuinstraat (Keikopwijk)
-Veurnestraat (parking Switch Road)
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-Krombekestraat (wandelpad)
-In de deelgemeenten bevinden zich volgende borden:
DEELGEMEENTE
Abele
Haringe
Krombeke
Proven
Reningelst
Roesbrugge
Watou
’t Vogeltje

BESTAANDE BORDEN
Krombekeplein
Alexisplein
Baljuwstraat
Prof. Rubbrechtstraat
Loviestraat t.h.v. kapel
‘t Vogeltje

§2. Aanvraag:
Elke aanvraag voor aanplakking op de openbare aanplakborden, aangevuld met de nodige
affiches (max. 1 m2 groot), dient ten laatste 3 weken vóór de manifestatie schriftelijk te
worden ingediend bij de stedelijke communicatiedienst. De stedelijke communicatiedienst
houdt een aanvraagformulier bij met vermelding van:
- naam en adres van de contactpersoon/verantwoordelijke uitgever, die ook duidelijk op
de affiche vermeld staan;
- datum en omschrijving van de manifestatie;
§3. Aanplakking:
1. De uitvoerende technische dienst staat in voor de aanplakking en verwijdering van
voornoemde affiches op de openbare aanplakborden.
2. De affichering gebeurt ten vroegste 3 weken vóór de manifestatie.
3. De datum van aanvraag bepaalt de volgorde van affichering op de daartoe bestemde
aanplakborden. De periode van aanplakking kan minder dan 3 weken bedragen indien
er binnen dezelfde periode teveel activiteiten zijn en er plaatsgebrek is.
4. De affiches dienen dermate naar kleur en vorm te worden opgemaakt dat ze de
veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang brengen en niet in strijd zijn met
de openbare orde en de goede zeden. Een rode en groene ondergrond is niet
toegelaten.
5. De aankondiging van de manifestatie is het hoofdbestanddeel van de affiche en de
commerciële publiciteit is ondergeschikt.
6. De retributie voor het gebruik van de aanplakborden wordt vastgesteld op 1,00 EUR
per aan te plakken affiche.
7. De aanplakking van officiële berichten (verkopen notarissen, vastgoed…) gebeurt
door de uitvoerende technische dienst op de daartoe bestemde openbare
aanplakborden, dezelfde borden waar ook de affiches van tijdelijke manifestaties
worden op aangebracht, dit volgens de volgende regeling: de ene zijde van deze
borden wordt gereserveerd voor de officiële berichten, de andere zijde is bedoeld voor
de affiches van tijdelijke manifestaties.
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Artikel 5: VRIJE AANPLAKBORDEN
§1. Locatie
De leverancier van publicitaire autobuswachthuisjes plaatst in de loop van 2004 drie vrije
aanplakborden op volgende plaatsen:
- Deken De Bolaan (hoek Deken De Bolaan - Westouterstraat)
- Komstraat (t.h.v. toegang JOC De Kouter)
- Ouderdomseweg (t.h.v. toegang sportzone)
§2. Aanplakking – verwijdering
1.
2.
3.
4.

Het aanplakken op de vrije aanplakborden gebeurt door de vereniging zelf.
Een vereniging kan slechts één affiche per activiteit op deze borden aanplakken.
Het overplakken van nog actuele affiches is verboden, op straffe van plakverbod.
De stedelijke technische dienst verwijdert op regelmatige basis alle opgehangen,
vervallen affiches van deze borden.

Artikel 6: TOERISTISCHE AANKONDIGINGSBORDEN IN METALEN RASTERS
§1 Locatie:
De toeristische aankondigingsborden in metalen rasters bevinden zich op volgende
plaatsen:

BESTAANDE BORDEN
Begin Westvleterseweg
Begin Westhoekweg
Zuidlaan ter hoogte van Frans-Vlaanderenweg
Zuidlaan ter hoogte van Duinkerkestraat
Begin Bruggestraat
Reningelstseweg t.h.v. parking sportzone
Begin Westouterstraat
§2 Aanvraag:
Elke vereniging kan voor de bekendmaking van zijn occasionele en tijdelijke manifestaties
op eigen initiatief panelen laten maken en aan het stadsbestuur overmaken voor
bevestiging aan de toeristische aankondigingsborden in metalen rasters.
Deze bekendmakingen zullen moeten worden beschilderd op houten of andere panelen
(grootte: 1,10 x 0,55 m) die de stedelijke technische dienst vervolgens aan de betrokken
borden vasthecht.
§3 Regeling aanplakking:
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1. Op de vier grote constructies met gele, metalen rasters op de invalswegen naar
Poperinge-centrum (Westvleterseweg, Westhoekweg, Zuidlaan t.h.v. FransVlaanderenweg en Duinkerkestraat) kunnen de stadsdiensten in de periode van 1 mei
tot en met 30 september panelen (grootte: 2,20 meter breedte – 0,55 meter hoogte)
ophangen, dit exclusief m.b.t. grote toeristische evenementen met bovenlokale
uitstraling.
Van 1 oktober tot 30 april worden op deze constructies naast genoemde evenementen
ook aankondigingen van occasionele en tijdelijke manifestaties van verenigingen
toegelaten, mits deze borden dezelfde grootte hebben en ongeveer dezelfde kwaliteit.
In de periode van 1 oktober tot 30 april zullen de aankondigingen van grote
toeristische evenementen altijd de voorrang krijgen.
2. De drie nieuwe rasterborden waarvan in §1 sprake, zullen het hele jaar kunnen
gebruikt worden, zowel voor de aankondiging van toeristische evenementen, als voor
de aankondiging van occasionele en tijdelijke manifestaties. Voor deze nieuwe borden
zal dus geen prioritaire behandeling van kracht zijn.
3. Op deze rasterborden mag geen enkele commerciële vermelding gemaakt worden.

Artikel 7: ANDERE AANKONDIGINGSBORDEN
Op navolgende plaatsen krijgt de leverancier van publicitaire autobuswachthuisjes
toelating (tot einde contract, d.i. 2013) tot het aanbrengen van publicitaire affiches. Op de
keerzijde van de Morriszuil en de MUPI’s kunnen ofwel een stadsplan ofwel affiches met
de evenementen waarvoor de stad als organisator of mede-organisator optreedt, worden
opgehangen:
BESTAANDE SYSTEMEN
Autobusschuilhokjes
Grote Markt t.h.v. Amfora
Hondstraat: oprit parking
Burg. de Sagherplein
Bruggestraat: bij zwembad
Stationsplein
Mupi’s (met stadsplan
Deken
de Bolaan:
bij
op keerzijde)
wandelpad
Vroonhof
Ieperstraat: vooraan
Ieperstraat:
bij Goudenhoofdstraat
Grote Markt t.h.v. Belfort
Burg. de Sagherplein t.h.v.
rotonde
Bruggestraat: bij parking
zwembad
Morriszuil
Grote Markt
Mupi’s (met affiches van Kruispunt Oudstrijderspleinbelangrijke
culturele
en Peperstraat
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toeristische
evenementen,
exclusief van de stad
Paardenmarkt

Artikel 8: SPANDOEKEN
§1. Locatie:
In de navolgende straten/deelgemeentes, op een daartoe door het stadsbestuur bepaalde
vaste plaats, wordt het ophangen van maximum twee spandoeken boven het openbaar
domein toegelaten, mits aanvullende vergunning van de afdeling Wegen en Verkeer te
Ieper voor ophanging langs de gewestwegen:
- Grote Markt
- Veurnestraat;
- Duinkerkestraat;
- Bruggestraat;
- Casselstraat.
- Ieperstraat
- Gasthuisstraat
- In de hoofdstraat van elke deelgemeente
§2. Aanvraag :
-

-

Wie een vergunning wil bekomen, dient deze schriftelijk aan te vragen bij het college
van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 in 8970 Poperinge. Het college staat
vervolgens in voor het in kennis stellen van de afdeling Wegen en Verkeer in Ieper
voor de spandoeken langs de gewestwegen;
de door het college verleende vergunning is alleen geldig onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat de AWV eveneens vergunning verleent voor de spandoeken,
opgehangen langs gewestwegen.

§3. Bevestiging – voorwaarden :
-

-

de vrije doorrijhoogte boven de wegas moet minstens 5,50 m bedragen;
de tekst op de spandoeken mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement;
handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden;
volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden spandoeken aan te brengen die
de bestuurders verblinden of misleiden, die – geheel of gedeeltelijk – verkeerstekens
voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand van deze tekens verward kunnen
worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens
aantasten. Spandoeken die zich op minder dan 7 m boven de grond bevinden binnen
een afstand van 75 m van verkeerslichten, mogen geen lichtweergevende of
reflecterende rode, groene of oranje tint hebben;
het plaatsen van de spandoeken komt volledig ten laste en valt onder de
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder;
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-

-

Indien in het trottoir palen worden geplaatst, moet de vergunninghouder bij afbraak
van de spandoeken, het trottoir in zijn oorspronkelijke staat herstellen;
alle schade aan het openbaar domein (rijweg en aanhorigheden) die rechtstreeks of
onrechtstreeks uit het plaatsen en/of het behoud van het vergunde spandoek voortkomt,
moet vergoed worden; de vergunningshouder is zowel tegen de stad, het Vlaamse
Gewest als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het
plaatsen en het bestaan van de spandoeken; hij neemt de nodige maatregelen om de
spandoeken ook bij slechte weeromstandigheden in goede staat te behouden en de
verkeersveiligheid te verzekeren;
de spandoeken mogen ten vroegste drie weken vóór de manifestatie geplaatst worden
en moeten uiterlijk de eerste werkdag erna worden weggenomen;
als de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, worden de
spandoeken op zijn kosten verwijderd;
weggenomen spandoeken worden opgeborgen in het stadsdepot, Ieperstraat 277 en
kunnen er binnen de week afgehaald worden;

Artikel 9: SJORTORENS EN ANDERE CONSTRUCTIES
Artikel vervalt.

Artikel 10: POLITIEKE VERKIEZINGEN
Alle bekendmakingen en aanplakkingen in verband met politieke verkiezingen worden
gereglementeerd via een aparte politieverordening.

Artikel 11: OVERTREDINGEN
Tegen aanplak- en andere aankondigingsborden die in overtreding zijn met dit reglement,
wordt proces-verbaal opgemaakt door de lokale politie. Voor een eventuele verwijdering van
deze borden door de stedelijke technische dienst wordt bovendien een kostenstaat opgemaakt
met de bedoeling de kosten te verhalen op de overtreders.

Artikel 12: BETEUGELING OVERTREDINGEN
§1. De overtredingen van de verplichtingen en de verbodsbepalingen van de artikelen 1, 2 en
3 van deze verordening worden beteugeld met een administratieve geldboete in de zin van
artikel 119 bis, §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet van minimum 50 EUR en maximum 125
EUR.
§2. De overtredingen van de verplichtingen en de verbodsbepalingen van de overige artikelen
van deze verordening worden beteugeld met een administratieve geldboete in de zin van
artikel 119 bis, §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet van minimum 40 EUR en maximum
100,00 EUR.
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§3. Elke overtreding van de door het college van burgemeester en schepenen verleende
vergunning wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen beteugeld met
de schorsing of intrekking van de vergunning in de zin van artikel 119 bis, §2, 2° en 3° van de
Nieuwe Gemeentewet. In geval van hoogdringendheid is de burgemeester bevoegd tot
schorsing van de vergunning in toepassing van artikel 134 ter van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 13: VERGUNNING PUBLICITEITSMIDDELEN
Alle bestaande publiciteitsmiddelen aan borden aan gevels of opgesteld langs de openbare
weg - door de stad vergund en via contractuele overeenkomst geregeld – mogen blijven
hangen of staan tot 31/12/2010. Er worden geen nieuwe dergelijke vergunningen meer
uitgereikt. De uitzonderingen bedoeld in artikel 2 vallen buiten deze regeling.

Artikel 2
De nieuwe politieverordening op het aanplakken van affiches en het maken van reclame en
publiciteit in werking te laten treden vanaf 1 november 2008.
Artikel 3
De nieuwe politieverordening bekend te maken zoals bepaald in de artikelen 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit voor kennisgeving over te maken aan de heer provinciegouverneur.

Namens de Raad;
De Secretaris wnd.,
(get.) Guy BEUGNIES

De Burgemeester-Voorzitter,
(get.) Christof DEJAEGHER
Voor eensluidend uittreksel;

De Secretaris,

De Burgemeester,

Bernard ROELENS

Christof DEJAEGHER

