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20.H BETREFT :  POLITIEBESLUIT VERWIJDEREN AFFICHES 
DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Voeren ook ijvert om een nette en aantrekkelijke gemeente te zijn voor 
zijn inwoners en voor haar bezoekers, 
Dat het daarom noodzakelijk is om bepaalde maatregelen te nemen, 
Dat opvallende en onwettige aanplakkingen voorkomen dienen te worden en desgevallend opgeruimd 
dienen te worden 
Na naamafroeping. Bij 13 stemmen voor, / stemmen tegen en / onthoudingen 
BESLUIT 

Art 1. Op het hele grondgebied van de gemeente Voeren is het verboden eender welke aanplakking te 
doen van affiches, e.a. op: schuilhuisjes voor bussen, bruggen, relingen van rivieren of andere 
plaatsen, openbare gebouwen, elektriciteitscabines- of palen, waterpompen en telefooncellen 

Art 2. Om beschadigingen te voorkomen is het ook verboden borden te bevestigen aan hekken van 
openbare gebouwen of rivieren  

Art 3. Het gebruik van reclame door het plaatsen van palen langs openbare domeinen is wel toegelaten 
mits verwijdering van deze publiciteit binnen de 8 dagen na de aangekondigde festiviteiten 

Art 4. Het verwijderen van eventuele overtredingen zal gebeuren door de diensten van de gemeente. 
Daarvoor zal aan de overtreders of bij ontstentenis van de naam van de overtreder aan de 
organisatoren, een vergoeding van 20€ per verwijderde affiche aangerekend worden voor een 
inbreuk op artikel 1 van dit besluit en een vergoeding van 10€ voor het verwijderen van elke 
affiche zoals vermeld in de artikels 2 en 3 

Art 5. Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt  
Art 6. De gemeente verbindt er zich toe om in elke deelgemeente bijkomende borden te plaatsen voor 

de affichage van gemeenschapsactiviteiten. Ze zal er eveneens voor zorgen dat waar dit mogelijk 
is door middel van rood-witte stickers duidelijk wordt gemaakt dat aanplakkingen op openbare 
plaatsen niet toegelaten zijn. 
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