VERKIEZINGEN 17 MAART 2021
LEDEN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Overzicht locaties aanplakborden Gemeente Eijsden-Margraten
De aanplakborden zijn vanaf 1 februari 2021 op de volgende plaatsen aanwezig:
Kern Eijsden
 Breusterstraat - t.o.v. de apotheek
(2 borden)
Kern Gronsveld
 Grasveld bij de schutter - binnenkomst Gronsveld vanaf de Heeg
(2 borden)
Kern Rijckholt
 Hoek Rijksweg - Brandwegske bij Benzinesupermarkt
Kern Oost-Maarland
 Catharinastraat - Kloppenbergweg (binnenkomst Oost-Maarland)
Kern Mesch
 bij de kerk
Kern Scheulder
 Scheulderdorpsstraat - bij de glasbak
Kern Margraten
 Amerikaplein/Sprinkstraat - nabij de put
(2 borden)
Kern Noorbeek
 Pley - bij het monument
Kern Mheer
 Rondelenstraat - (schuin) voor put
(2 borden)
Kern Sint Geertruid
 Julianaweg - parkeerplaats nabij glascontainer
(2 borden)
Kern Banholt
 Bredeweg - bij de kerk
Kern Eckelrade
Molenweg - nabij bushalte (beide richtingen, huisnummer 6)
(2 borden)

Kern Cadier en Keer
 Bemelerweg - nabij rotonde
(2 borden)
Kern Bemelen
 Oude Akerstraat - nabij voetbalveld

Aanplakbeleid
• Per bord mag maximaal één poster per politieke partij worden aangebracht.
• Er moet zodanig worden geplakt dat er zoveel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere
verkiezingsposters en er mag niet over andere posters heen worden geplakt.
• De Gemeente Eijsden-Margraten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of
verwijdering van verkiezingsposters door onbevoegden.
• De posters moeten worden opgeplakt met een goede kwaliteit behangplaksel.
Andere hechtmiddelen zoals bij voorbeeld lijm of punaises kunnen schade toebrengen aan de
aanplakborden en zijn verboden.
• Verkiezingsposters mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde
en/of de goede zeden.
• Bij de Gemeenteraadsverkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A1 formaat ( 84 cm x
59,4 cm) bedragen.
Voor de overige verkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A2 formaat (42 x 59,4 cm)
bedragen.
Verkiezingsposters welke niet zijn geplakt volgens de geldende regels zullen worden
verwijderd.
De borden zullen worden verwijderd na 31 maart 2021.
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer van de
gemeente 043-4588488 (afdeling Burgerzaken/verkiezingen).

