Verkiezingsborden DDFK gemeenten
Kollumerland c.a.
In de gemeente Kollumerland c.a. worden van gemeentewege geen verkiezingsborden geplaatst. Wanneer
men sandwichborden wil plaatsen dan moet een vergunning worden aangevraagd bij de desbetreffende
afdeling.

Ferwerderadiel
Burdaard: Hoek Hoofdweg / Steenendamsterweg
Blije : Begin Stationsweg (vanaf Voorstraat rechts)
Ferwert: Elingawei tegenover de Rabobank
Hallum: Mounebourren tegenover Agras (Mounebuorren 14a)
Marrum: Hoek Stasjonswei / Hearrewei
Wanswert: Hoek Skoallestrjitte / de Buorren (aan de Marrumer kant v.h. dorp)
Reitsum: Flieterpsterdyk (in het dorp)
Afmeting borden: 1,25 m (hoog) x 4,00 m (breed)
Maximaal formaat posters: A2 (59,4 cm x 42 cm); zoveel mogelijk tegen de randen van het bord en aansluitend
plakken

Gemeente Dongeradeel
Er hoeft voor het plaatsen van de borden ten behoeve van de verkiezingen geen vergunning meer aangevraagd
te worden en de borden mogen zowel in Dokkum als in de dorpen geplaatst worden rond lichtmasten onder de
volgende voorwaarden:
1. De verkiezingsborden mogen geplaatst worden 10 dagen voorafgaand aan de verkiezingen.
2. De verkiezingsborden moeten binnen een week na afloop van de verkiezingen door de
plaatsers verwijderd worden.
3. De bebording mag de veiligheid niet in gevaar brengen. (Dus geen zichtbelemmering voor het verkeer
etc.).
4. Daar waar het veiligheidsaspect mogelijk in het geding is, moet dat gemeld worden bij de afdeling
Publiekszaken (tel. 298888, Aletta Zoethout, a.zoethout@ddfk.nl).
5. Aanwijzingen van politie en gemeentelijk toezicht moeten worden opgevolgd.

Verkiezingsborden Dantumadiel
vaste borden
1 Damwâld Foarwei - Haadwei
2 Feanwâlden Stinswei - Juliusstrjitte
3 De Westereen parkeerplaats Noarderstasjonsstrjitte
tijdelijke borden
1 Driezum Foarwei - Ophuystrawei
2 Damwâld Doniaweg - Trekweg
3 Rinsumageast Skoallestrjitte - Van Aylvawei
4 Broeksterwâld Kavelwei - Master Woudstrastrjitte
5 Feanwâlden Oastein - De Bjirken
6 Readtsjerk Tsjerkewei - Boskwei
aanplakzuilen
1 Feanwâlden Lysterstrjitte - Koemarkt
2 Damwâld Conradi-Veenlandstrjitte
Het maximum formaat van de plakaten vastgesteld op 40 * 80 cm

