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Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag informeren wij u omtrent de spelregels die in de gemeente Helmond gelden voor het aanbrengen van 
verkiezingsaffiches en het maken van andere reclame i.v.m. de verkiezingen van de leden van de 
Gemeenteraad op 19 maart 2014. 
 
affiches 
Ruim drie weken voor de verkiezingen zullen wij wederom de grootformaat aanplakborden laten plaatsen. 
Bijgaand treft u een overzicht aan van de 22 locaties waar de grootformaat borden geplaatst worden. Deze 
locaties zijn niet gewijzigd t.o.v. vorige verkiezingen.   
De borden hebben een afmeting van 4,80 m bij 2,40 m (11,5 m2). Uitgaande van een afficheformaat van 80 
– 60 cm kunnen per bord totaal 24 affiches geplakt worden. Afhankelijk van het aantal deelnemende partijen 
in deze Kieskring, kan elke partij dus1 of meer affiche(s) per bord plakken. 
 Ruim drie weken voor de verkiezingen, i.c. vanaf zaterdag 22 februari 2014, kunt u van de borden gebruik 
maken.  
 
Lantarenpalen en overige gemeentelijke eigendommen 
Het plakken dan wel bevestigen van campagnemateriaal (o.a. affiches, stickers) aan lantarenpalen en aan 
(overige) gemeentelijke eigendommen wordt niet toegestaan. 
Bij constatering geven wij de betreffende partij de mogelijkheid e.e.a. diezelfde dag te verwijderen. Voor 
zover wij dergelijke zaken op gemeentelijke eigendommen constateren, zullen wij o.g.v. artikel 5:21 e.v. 
Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 90 van de A.P.V. Helmond 1978 het aangeplakte verwijderen indien 
e.e.a. niet diezelfde dag door de betreffende partij is verwijderd. De kosten die wij moeten maken zullen wij 
verhalen op de betreffende politieke partij. 
 
Andere promotieactiviteiten 
Indien u andere promotiemiddelen c.q. -activiteiten wilt inzetten, dient u rekening te houden met een 
meldingsplicht of vergunningplicht. De aanvraag hiervoor dient z.s.m. gedaan te worden bij de afdeling SB / 
BW, doch uiterlijk 14 dagen voordat u deze uit wilt voeren. Dit met het oog op handhaving, veiligheid en 
voorkoming van beschadigingen. 
 
Het gebruikmaken van de openbare ruimte (groenvoorzieningen en wegen) wordt –anders dan met een 
toereikende vergunning- niet toegestaan (tenzij de activiteit vergunningvrij is uiteraard). In voorkomende 
gevallen zal de gemeente de aangebrachte c.q. de geplaatste voorwerpen middels bestuursdwang 
verwijderen indien na waarschuwing de voorwerpen niet diezelfde dag zijn verwijderd door de betreffende 
partij. 
 



 

 

Overzichtelijk samengevat hebben wij voor het maken van reclame tijdens de verkiezingen de volgende 
richtlijnen vastgesteld: 

 
A Verkiezingsaffiches mogen enkel geplakt worden op de gemeentelijke grootformaat 

verkiezingsborden. Er zijn 22 locaties; zie bijlage. Gebruikmaking is gratis. Wij verzoeken u om uw 
affiches regelmatig te controleren. Door weersomstandigheden of vandalisme kan bij de borden 
soms een onordelijke situatie ontstaan. 

 

B Gebruikmaking van lantaarnpalen voor affiches is dus (zie A) niet toegestaan met uitzondering van 
de mogelijkheid genoemd onder C; 

 

C Via Dazoe evenementenreclame, Meander 251, 6825 MC Arnhem, 026 - 3764565 kunnen – tegen 
betaling – affiches aangebracht worden op de dubbelzijdige vaste displays.  

 

D Het rondrijden met een geluidswagen is mogelijk. Hiervoor dient ingevolge artikel 126d van de 
A.P.V. een ontheffing van B&W verkregen te worden (afdeling SB/BW).  

 

E Voor het hangen van een spandoek dient ingevolge artikel 11 A.P.V. een vergunning van B&W 
verkregen te worden (afdeling SB/BW).  

 

F Voor het plaatsen van een informatie/canvas-)kraam dient ingevolge artikel 11 van de A.P.V. een 
vergunning van B&W verkregen te worden (afdeling SB/BW).  

 

G Niet vergunningplichtig is het plaatsen van een verkiezingsbord (met toestemming van de 
rechthebbende) op eigen (particulier) terrein (bijv. tuin of weiland). 

 

H Niet vergunningplichtig is het lopen met sandwichborden. 
 

I Voor andere activiteiten dan de hierboven genoemde dient u (eveneens) een vergunningsaanvrage 
in te dienen. (Deze dient minimaal 14 dagen voor de dag dat de activiteit plaatsvindt te zijn 
ingediend.) 

  
Daarnaast is het op de dag van de verkiezingen toegestaan om alleen op straat (dus niet binnen de 
gebouwen!) bij de stembureaus verkiezingsborden te plaatsen. Er mogen geen verkiezingsborden in het 
stembureau worden geplaatst. De borden dienen zodanig geplaatst te worden, dat de kiezer een 
ongehinderde doorgang naar het stembureau heeft. De borden dienen door de desbetreffende partij aan het 
einde van de verkiezingsdag verwijderd te worden. Ook is het in de stembureaus niet toegestaan reclame-
uitingen, in welke vorm dan ook, te laten plaatsvinden. 
 
Tenslotte wijzen wij U op het plaatsen van verkiezingsborden in het buitengebied waarbij regels zijn gesteld 
in de provinciale Landschapsverordening. Als u in het buitengebied borden wilt plaatsen, dan dienen deze te 
voldoen aan de volgende bepaling: 
 

• De oppervlakte van de verkiezingsborden en spandoeken mag maximaal 1,5 m²   bedragen, de 
totale hoogte van de verkiezingsborden en spandoeken mag niet meer dan 2,5 meter boven 
maaiveld zijn. 

 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
de burgemeester,  P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel  de secretaris, A.A.M Marneffe RA 
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