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Geachte collegeleden,

Verkiezingen van een publiekrechtelijk lichaam zijn in iedere geval: Provinciale Staten, Tweede
Kamer, Gemeenteraad, Waterschap, Europees Parlement en referenda.
Algemeen geldt dat het actief werven of promoten op de verkiezingsdag, niet wordt toegestaan
(Kieswet).
Insteek van de gekozen werkwijze rondom de geboden campagnemiddelen, is om deze zo
toegankelijk, duidelijk en zo eenvoudig mogelijk aan te bieden aan de deelnemende partijen aan een
verkiezing.
Op basis van de ervaringen bij voorgaande verkiezingen is gekozen voor meer ruimte bij
campagnevoering. Spandoeken alleen nog melden, folders/flyers en samples uitdelen
vergunningsvrij, vrij afficheren op eigen terrein in de buitenwijken en de precario en leges zijn voor
de verkiezingen vrijgesteld.
Hierna volgt een korte beschrijving van de campagnemiddelen.
Via de website zal breed worden gecommuniceerd, op welke wijze de partijen uitvoering kunnen
geven aan hun wensen.
Hoogachtend,
Vivianne Heijnen
Wethouder Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale innovatie.
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Wanneer er verkiezingen zijn voor een publiekrechtelijk lichaam, is de vraag naar campagnevoering
op de openbare weg groot.
Binnen de gemeentelijke regelgeving (APV en geluidshinderverordening) zijn een aantal uitingen op
de openbare weg mogelijk. Bij alle uitingen geldt dat het veilig en doelmatig gebruik van de weg
steeds gewaarborgd moet zijn en dat aan milieueisen (concreet het opruimen van de materialen die
voor de campagnes zijn gebruikt) moet worden voldaan.
Per geboden campagnemiddel gelden een aantal maatregelen, om de veiligheid/ doelmatigheid en
redelijke eisen van welstand te waarborgen.
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I.
Vrije plakplaatsen
Het gebruik van vrije plakplaatsen in de openbare ruimte is rechtstreeks toegestaan.
Deze plakplaatsen liggen verspreid door de stad op vaste locaties. Commerciële boodschappen
(zaak-, merk- en/of productreclames) zijn hier verboden. Politieke partijen mogen hier naar wens
afficheren. Op het overplakken van boodschappen kan niet worden gehandhaafd, gezien het doel
van de borden: de vrije meningsuiting voor iedereen.
Locaties vrije plakplaatsen:
•
Coxstraat (lage wand)
•
Malpertuisplein/Cantecleerstraat
•
Tongersestraat 2x
•
Volksplein/Annalaan
•
Rutensingel/Annalaan
•
Statenstraat (wand)
•
Leliestraat/Platielstraat
•
Minckelerstraat
•
Catharinastraat 2x
•
Planetenhof/Herculeshof
•
Brandenburgerplein
•
Brandenburgerplein 13A
II.
Spandoeken
Aanbrengen van spandoeken waarop gedachten en gevoelens worden geuit, gerelateerd aan
betreffende verkiezingen- op, aan of boven de openbare weg is mogelijk.
Bij spandoeken geldt een meldplicht om zo overzicht op deze uiting te houden. Er hoeft slechts te
worden doorgegeven: waar het doek komt te hangen, de grootte van het doek en de
plaatsingsperiode.
In het kader van veilig- en doelmatig gebruik en het voorkomen van schades geldt algemeen:
• Eigenaar van het pand moet toestemming geven
• Eigenaar gemeentelijk groen moet toestemming geven
• Een spandoek mag nooit deels gevelbedekkend zijn
• Het plaatsen van doeken op monumenten is altijd met overleg met vergunnen WABO. Onder
voorbehoud van wijze van bevestiging, omvang en dergelijk; hiervoor dient men vooraf
contact met de gemeente op te nemen
• Maximale plaatsingsduur 14 dagen.
• In eenzelfde straat dient tenminste 50 meter afstand tussen spandoeken te worden
gewaarborgd.
III.
Uitdelen folders en flyers
Vanaf 30 dagen voor, tót de dag vóór de verkiezingen is het uitdelen van folders en flyers voor de
deelnemende politieke partijen toegestaan.
IV.
Samples en ledenwerving:
Het uitdelen van samples (monsters/ bloemen/ pennen en dergelijke) wordt toegestaan.
Om redenen van milieutechnische aard, wordt het uitdelen van etenswaren of drankjes niet
toegestaan. Wanneer er bij het uitdelen van samples opstallen (tent, kraam, tafel, wagen oid) worden
gebruikt, is er sprake van een standplaats- zie hiertoe onderdeel standplaatsen.
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IV.
Geluidswagen
Voor het gebruik van een geluidswagen is een ontheffing vereist conform het gestelde in de
geluidshinderverordening. Een ontheffing dient tenminste 4 weken voor aanvang van het gebruik
aangevraagd te zijn.
V.
Driehoeksborden
Van alle beschikbare en gewaarmerkte locaties voor driehoeksborden worden 300 borden voor
verkiezingen gereserveerd. Partijen kunnen daarvoor een vergunning aanvragen.
Gedurende een termijn van twee weken voor de verkiezingen tot de dag vóór de verkiezingen mogen
dan deze driehoeksborden worden gezet. (Voor de verkiezingen in maart is deze termijn van 6-19
maart 2019 en in mei van 9-22 mei 2019).
De opdeling tussen aantal locaties voor de politieke partijen en reguliere afficheerders is gestoeld op
het gelijkheidsbeginsel. In dezelfde periode kunnen namelijk ook publieksevenementen in de stad
plaats hebben, welke evenementen zich eveneens middels de driehoeksborden willen profileren.
Loten van de locaties door de partijen behoort – mede door beperkt aantallen borden/ de keuze in
wijze van plaatsing en weggezet in tijd- niet tot de mogelijkheden.
De plaatsers van de driehoeksborden (in de regel bureaus buitenreclame) krijgen als eis mee, de
borden van de politieke partijen verspreid over de gehele stad te plaatsen en niet geconcentreerd in
één rij/ straat. Ook moeten deze de borden de dag voor de verkiezingen verwijderen.
Het aantal te plaatsen borden per partij, is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen. Op
sluitingsdag van aanvragen, zal het totaal van 300 borden (eventueel in overleg met de aanvragende
partijen) evenredig verdeeld worden om een zo correct mogelijke spreiding te waarborgen.
Het is van belang dat de opdrachtgevende partij met het reclamebureau goede afspraken over
plaatsing en verwijdering maakt, zodat er uitsluitend cf. gegeven vergunning wordt gehandeld en er
geen onvolkomenheden door derden worden veroorzaakt.
VI.
Standplaatsen
Inname van reguliere standplaatsen kan uitsluitend op aanvraag en met vergunning- dit vanwege het
beperkt aantal beschikbare aangewezen standplaatsen. Bij een standplaats wordt de aangewezen
locatie ingenomen met een opstal (wagen, tafel, tent, podium, kraam oid).
De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor kraam, op- en afbouw en transport. De
aangewezen standplaats is voorzien van stroom; stroomverbruik wordt achteraf doorberekend aan
de gebruiker.
Kosten zoals kraamhuur, aan- en afvoer materialen en de op- en afbouw, zijn voor de organiserende
partij.
Er zijn op dit moment in de binnenstad 10 zogenaamde ideële standplaatsen aangewezen, waar
tijdens de verkiezingscampagnes gebruik zou kunnen worden gemaakt:
•
Vrijthof-oost:
2 standplaatsen
•
Markt-west:
4 standplaatsen- behoudens op weekmarkt dagen
•
OLVplein zuid: 2 standplaatsen
•
Plein 1992:
2 standplaatsen
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Standplaatsen zijn op basis van beschikbaarheid, afhankelijk van datum aanvraag.

VII.
Vrij afficheren:
1. Uiteraard is het aanbrengen van politieke affiches (inpandig) achter ramen altijd toegestaan.
2. Vrij afficheren wordt toegestaan buiten het beschermd stadsgezicht- grofweg het gebied
BUITEN de Singels- inclusief Stationsstraat en stationslocatie, Kennedybrug, Heugemerweg en
Noorderbrug-, uitsluitend op eigen terrein (bv. voortuinen.
3. Binnen het beschermd stadsgezicht (grofweg binnen de Singels- zie boven) géén vrije affichering.
Eventuele vragen die hieromtrent binnenkomen, zullen uitsluitend als maatwerk behandeld kunnen
worden; hier geldt een terughoudend beleid.
Primair staan de veiligheid/ doelmatigheid en redelijke eisen van welstand centraal.

VIII. Kosten campagnevoering
Ingevolge het bepaalde in artikel 4- lid 6 van de Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2019
(vrijstellingen) en artikel 4- lid 4 van de Precarioverordening 2019 Maastricht (vrijstellingen)- zijn
maximaal 6 maanden voorafgaand aan een verkiezing van een publiekrechtelijk lichaam de
activiteiten in het kader van campagnevoering en het plaatsen van voorwerpen direct verband
houdend met deze verkiezing vrijgesteld van zowel leges als precario (gebruik van de openbare
weg). Eventueel stroomverbruik en kosten voor kraampjes komen voor rekening van de politieke
partij.

PAGINA

4 van 4

