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Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2019
Op 20 maart 2019 worden de Provinciale Statenverkiezingen en de
Waterschapsverkiezingen gehouden. Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen
reclame maken. Hier zijn echter wel regels aan verbonden. Deze zijn vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de
burgemeester van Rotterdam.
Algemeen
Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd is met de Kieswet, het stemgeheim en de
privacy van de kiezers en de stembureauleden.
De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van
een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop
gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.
Reclamemiddelen
De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare
ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij de verkiezingen in 2019 mogen
doen met de volgende middelen.
1) Voorbedrukte posterborden
Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil
en een kap met beelddrager. De gemeente plaatst deze borden in elk gebied. Partijen worden
tijdig geïnformeerd over het aanleveren van digitale bestanden. De gemeente zorgt er ook
weer voor dat de borden uiterlijk een week na de verkiezing worden weggehaald.
•

Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord
inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en
dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

2) Sandwichborden
Hieronder verstaan we reclameborden van maximaal A0 formaat, die als een stel aan elkaar
bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen
geplaatst worden. Per paal mogelijk maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden en
ze mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar
brengen.
•
•

Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf 6 weken voor tot en met 1 week
na de dag van de verkiezingen plaatsen.
Bij het plaatsen van sandwichborden dienen partijen ervoor te zorgen dat de
sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen
bevestigd, er geen lijmresten achter blijven, de lantaren- of verkeersbordpalen niet
beschadigd raken. Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de
gemeente de opruimkosten in rekening brengen.
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3) Flyeren
Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen
flyeren of laten flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van
weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.
TIP: via Culturele Affichering Rotterdam kunnen partijen betaalbare aanplakmogelijkheden in
A0, A2 en B1 frames in Rotterdam reserveren. Ook verhuren zij de peperbussen in het
centrum. http://www.carrotterdam.nl/.
Heeft u naar aanleiding van deze uitleg vragen dan kunt u een email sturen naar
verkiezingen2019@rotterdam.nl.

