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Geachte raad,

Bij dezen delen wij u mede dat ons college bij zijn besluiten van 2 januari 2018 en
6 februari 2018 aanplakborden voor verkiezingsreclame heeft aangewezen en
nadere regels hieromtrent heeft vastgesteld. De aangewezen locaties voor de
aanplakborden zijn:
1. Voorbeeklaan / nabij Eindhovenseweg;
2. Burgemeester Mollaan /nabii Juliana de Lannoylaan;
3. Heikantstraat / nabij Veldbraakseweg;
4. Onze Lieve Vrouwedijk / nabij Heuvelstraat;
5. Valkenswaardseweg / voor de stoplichten;
6. Lissevenlaan / Koningin Julianalaan;
7. Raadhuisstraat / Koningin Julianalaan;
B. Frederik Hendrikstraat / Sophiastraat.

In lijn met het verzoek gedaan in het presidium van donderdag 7 december j.l.
heeft ons college het beleid zodanig aangepast dat wij afstappen van het vrij
beplakken van de verkiezingsborden en dat de borden door de gemeente worden
beplakt met vooraf door de partijen aangeleverde affiches met een maximale
afmeting, Wij gaan dit in elk geval uitproberen bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen en bezien later of we dit ook definitief wensen door te
trekken naar andersoortige verkiezingen. Voor de locaties van de borden en de
nadere regels verwijzen wij naar onze besluiten die in de bijlagen bij deze brief zijn
opgenomen.
De besturen van de politieke partijen zijn reeds eerder op de hoogte gesteld van de
uiterste datum (B februari jl.) voor het aanleveren van de posters en het
toegestane maximaal formaat (41) van deze.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.
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Bijlagen:
- Besluit ter aanwijzing van aanplakborde n;
- Besluit ter vaststelling van 'Nadere regels verkiezingsreclame Waalre'.
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