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Geachte raads- en burgerleden,
In verband met de verkiezingscampagne voor de verkiezingen op 16 maart 2022 worden er
plekken beschikbaar gesteld voor het ophangen van posters of affiches. Het gebruik van de
borden is voor alle politieke partijen gratis.
Politieke groeperingen kunnen affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen
verkiezingsborden, de zogenaamde reguliere houten publicatieborden. Deze borden zullen
vanaf week 3 van 2022 op de volgende locaties in de gemeente worden geplaatst:
1. Hoek de Raadstraat – Kennedystraat
2. Tegenover de Bosberg. Huisnr 94
3. Hoek Kievitlaan - Patrijslaan
4. Hoek Donkstraat - Grootveld nabij dierenwei
5. Hoek De Vlonder - Julianastraat nabij de brandweerkazerne
6. Hoek Irenestraat – van der Horststraat
7.

Hoek Kluisstraat - Dan. De Brouwerstraat (Huize Padua)

8. Hoek Statenweg – Sint Josephplein (Venhorst)
9. Hoek Zanddelweg – de Biezen nabij dierenwei (Venhorst)
Via de affiches kunnen politieke partijen aan de kiezers kenbaar maken wat hun inzet is voor de
aankomende verkiezing. Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te
brengen op deze borden.
Daarnaast wordt politieke partijen ruimte geboden om zelf borden te plaatsen. De straten en
genummerde lantaarnpalen waar de borden worden toegelaten zijn:
Boekel
Julianastraat
▪ Nr. 16, 1, 2 en 3
▪ Nr. 10a, 11, 12 en 13
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Kerkstraat
▪ Nr. 1 t/m 4
Bergstraat
▪ Nr. 2, 3, 4 en 8
▪ Nr. 8 t/m 11
▪ Nr. 13 t/m 16
▪ Nr. 23 t/m 26
Erpseweg
▪ Nr. 5 t/m 8
Wilhelminastraat
▪ Nr. 3 t/m 6
▪ Nr. 13 t/m 16
Kennedystraat
▪ Nr. 12 t/m 15
St. Agathaplein
▪ Nr. 4, 5, 7, 9
Rutger van Herpenstraat
▪ Nr. 12 t/m 15
Arendstraat
▪ Nr. 7, 8, 9, 9a
Donkstraat
▪ Nr. 4, 5, 5a, 6
Venhorst
Statenweg
▪ Nr. 13a, 14, 15, 16
▪ Nr. 25, 26, 27, 28
Sint Josephplein
▪ Nr. 2 t/m 5
▪ Nr. 21 t/m 24
Zanddelweg
▪ Nr. 5 t/m 8
Politieke partijen kunnen 20 verkiezingsborden per politieke partij plaatsen. Hierbij dient met het
volgende rekening te worden gehouden:
▪

De verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.

▪

De borden worden op minimaal 2,20 meter hoogte geplaatst.

▪

De borden worden rechtopstaande geplaatst (de korte kant horizontaal).

▪

De borden worden vervaardigd van deugdelijk materiaal.

▪

De borden worden aan de lantaarnpaal bevestigd zonder dat daarbij in de lantaarnpaal
wordt geboord en zonder dat de laklaag wordt beschadigd.

▪

Plakken mag alleen op de voorkant van de borden, niet op de achterkant.

▪

Er wordt gebruik gemaakt van een goede kwaliteit behangplaksel. Er worden geen
andere hechtmiddelen gebruikt, zoals andersoortige lijm of punaises/ spijkers in verband
met mogelijke beschadiging van de borden.
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▪

Geen affiches aanbrengen die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de
openbare orde en/of de goede zeden.

▪

Indien onderhoud noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de betreffende politieke
partij.

▪

De grootte van het bord is minimaal A3 en maximaal A1.

▪

Per blokje van vijf lantaarnpalen wordt er één bord per politieke partij geplaatst. De
aangewezen lantaarnpalen zijn onderstaand aangeduid.

▪

Het is aan de politieke partijen onderling om te bepalen wie welke lantaarnpaal kiest.

▪

Na iedere 4 lantaarnpalen blijft een aantal lantaarnpalen leeg.

▪

Deze borden worden alleen op hoofdwegen binnen de bebouwde kom geplaatst.

▪

De verkiezingsborden worden uiterlijk zondag 3 april 2022 opgeruimd door de partijen
zelf.

Er wordt niet gehandhaafd op plakacties van de partijen op deze borden. Is een poster
overplakt, dan kan er opnieuw een poster aangebracht worden.
Bovenstaande informatie is tevens te vinden op de website van de gemeente Boekel.
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