Gemeente Hoegaarden
Verzoekschrift om een gemeentelijke volksraadpleging te
organiseren
Een volksraadpleging is het decretaal geregeld proces waarbij de
gemeenteraad, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners, een ja/neevraag voorlegt aan de bevolking van de gemeente Hoegaarden. Persoonlijke
aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de gemeentebelastingen en
retributies kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging
Met dit formulier kunt u als inwoner van de gemeente Hoegaarden een
verzoek indienen om een volksraadpleging te houden. Dit formulier is een
toepassing va artikel 311 van het decreet lokaal bestuur. Bij dit formulier hoort
de petitie voor een gemeentelijke volksraadpleging. Zowel dit verzoekschrift als
de petitie moet aan de andere inwoners worden voorgelegd.
Bezorg dit formulier met de bijhorende petitie aangetekend of tegen
ontvangstbewijs aan:
College van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
Vraag of vragen van de voorgenomen volksraadpleging
Neem alleen ja/nee vragen op.
……………………………………………………………………………………………………………
Gegevens van de initiatiefnemers van de gmeeentelijke volksraadpleging
Naam

Voornamen

Geboortedatum

Woonplaats

Handtekening

Bij te voegen documenten
Voeg volgende documenten bij dit formulier en vink ze aan in de onderstaande lijst
□ Een gemotiveerde nota
□ Documenten met meer informatie over de volksraadpleging voor de gemeenteraad
□ De petitielijst voor een gemeentelijke volksraadpleging
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Toepasselijke wetgeving
Artikel 196 van het strafwetboek is van toepassing op dit verzoekschrift (valsheid in
geschriften).
De personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle
personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen,
worden gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Er is sprake van valsheid in
geschriften bij:
- valse handtekeningen,
- namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,
- valselijke opmaak van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of
schuldbevrijdingen
- valselijke invoeging in de akten achteraf van overeenkomsten, beschikkingen,
verbintenissen of schuldbevrijdingen
- toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die
opgenomen of vastgesteld worden in de akten.
De door burgers meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt conform
de algemene verordening gegevensbescherming, en voor geen andere
doeleinden dan het onderzoek en de behandeling van het verzoekschrift en/of
doorverwijzen naar andere bevoegde instanties.
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