Volksraadpleging
Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de kiezers hun mening geven over een
gemeentelijke aangelegenheid. De gemeenteraad legt, op eigen initiatief of op verzoek
van de inwoners, een ja/nee-vraag voor aan de bevolking van de gemeente Hoegaarden.
Voorwaarden:
Als het initiatief uitgaat van de inwoners van de gemeente, moet dit worden gesteund
door ten minste 20% van de inwoners (ouder dan 16 jaar).
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.
Procedure:
Wie een verzoek wil indienen of wenst deel te nemen aan een volksraadpleging moet aan
volgende voorwaarden voldoen:
1. In het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
2. De volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
3. Niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.
Om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen moeten deze drie voorwaarden vervuld
zijn op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend.
Om deel te nemen aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden vermeld in 2 en 3
vervuld zijn op de dag van de raadpleging en de voorwaarde vermeld in 1 moet vervuld
zijn op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten. Een formulier verzoekschrift volksraadpleging wordt ter beschikking gesteld.
De gemeenteraad beslist over de toelaatbaarheid van de volksraadpleging.
Een volksraadpleging wordt georganiseerd volgens de wettelijk opgelegde modaliteiten.







De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht.
Elke deelnemer heeft recht op één stem.
De stemming is geheim.
De volksraadpleging kan enkel op zondag plaatsvinden, binnen vastgelegde uren.
De deelnemers aan de volksraadpleging ontvangen een oproepingsbrief. Er kan ook
bij volmacht worden gestemd.
De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend.
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Meebrengen:
De deelnemers aan een volksraadpleging brengen hun identiteitskaart en oproepingsbrief
mee en eventueel de formulieren specifiek voor het stemmen bij volmacht.

Contact:
Bart HENDRIX

tel: 016 768 700

e-mail: bart.hendrix@gemhoegaarden.be

