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Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Alles wat u moet weten

verkiezingen

Verkiezingen op zondag 14 oktober
Binnen een aantal weken zijn er opnieuw verkiezingen. Deze verkiezingen, waarbij
nieuwe vertegenwoordigers voor de gemeente- en provincieraad worden gekozen,
vinden om de 6 jaar plaats. 13.160 Bredenaars moeten dit keer hun stem uitbrengen.
In Bredene worden er 25 gemeenteraadsleden gekozen. In het kiesdistrict Oostende,
waar Bredene deel van uitmaakt, worden 9 provincieraadsleden gekozen. De
gemeentelijke diensten zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van deze
verkiezingen. Een volledige ploeg van voorzitters, secretarissen, bijzitters en
medewerkers van het gemeentebestuur staan in voor de goede gang van zaken.
Ondertussen zijn de partijen en mensen bekend waarop u een stem kunt uitbrengen.

Wie mag stemmen?
Bent u Belg en ouder
voor alle verkiezingen
uw gemeente. Bent u
onderdaan of afkomstig

dan 18 dan stem je
die plaatsvinden in
geen Belg maar EUvan buiten de EU dan

kan u enkel stemmen voor de gemeenteraad
van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats
heeft.

Moet ik stemmen?
Ja. In België is er stemplicht. Een EU-onderdaan
of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft
de keuze al dan niet zijn aanvraag om te mogen
stemmen in te dienen. Eenmaal hij echter dit
stemrecht bekomen heeft, is hij eveneens
verplicht te stemmen.
De oproepingsbrief
De oproepingsbrief valt binnenkort bij
iedereen die mag kiezen in de bus. Op deze

oproepingsbrief staat o.a. de plaats waar u
moet gaan stemmen en het nummer van het
stemlokaal. Verlies deze brief dus niet en
breng ze mee naar het stemlokaal tijdens de
verkiezingsdag tussen 8 en 13 uur. Wie de
oproepingsbrief kwijt is, kan een kopie ophalen
in het gemeentehuis. Ook op de dag van de
verkiezingen is het gemeentehuis van 8 tot 13
uur geopend.

Hoe stem je geldig op papier?
U kunt geldig stemmen door het uitbrengen van:
• een lijststem, als u akkoord gaat met de
volgorde waarin de kandidaten op de lijst
voorkomen;
• een naamstem, meerdere naamstemmen op
eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie
met een of meer naamstemmen binnen
dezelfde lijst, als u de volgorde waarin
de kandidaten op die lijst voorkomen, wil
wijzigen.
De volgende stembiljetten zijn ongeldig:
• stembiljetten waarop meer dan een lijststem
voorkomt of waarop naamstemmen voor
kandidaten op verschillende lijsten zijn
uitgebracht;

• stembiljetten waarop u een stem hebt
uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk
naast de naam van een of meer kandidaten
van een of meer andere lijsten;
• stembiljetten waarvan de vorm en de
afmetingen veranderd zijn; die binnenin
een papier of een voorwerp bevatten; of
die u herkenbaar hebt gemaakt door er een
teken, een tekst of een doorhaling op aan te
brengen;
• alle andere stembiljetten dan die welke
volgens de regelgeving mogen worden
gebruikt.

Wat als u wegens lichamelijke beperkingen niet kan kiezen?
Een kiezer die wegens lichamelijke beperkingen
niet in staat is om alleen naar het stemhokje te
gaan of om zelf zijn stem uit te brengen, mag
zich met toestemming van de voorzitter van
het stembureau door iemand laten begeleiden
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of bijstaan. De naam van beide personen wordt
in het proces-verbaal van het stembureau
vermeld. In elk stembureau is een aangepast
stemhokje voorzien voor rolstoelpatiënten of
voor personen die minder mobiel zijn.

verkiezingen

Een volmacht: hoe werkt dat?
Wie niet kan gaan stemmen, kan toch stemmen door iemand een volmacht te geven. Wie op
reis gaat, kan nog tot de dag voor de verkiezingen (de zaterdag dus) een volmacht verlenen
aan iemand anders. Voor alle andere gevallen (ziekte, werk, studie,...) kan dit zélfs nog op de
dag van de verkiezingen. Om het u makkelijk te maken, krijgt u hieronder een overzicht om
welke reden u zoal volmacht kan verstrekken en wat u hiervoor moet doen.
Volmachten
reden

nodig

wanneer

ziekte

medisch attest

tot de dag van de stemming

beroeps- of dienstredenen
(buitenland of binnenland)

attest van burgerlijke of militaire overheid
of van de werkgever

tot de dag van de stemming

schippers, marktkramers, kermisreizigers
(en gezinsleden)

attest van de burgemeester van de
gemeente waar ze ingeschreven zijn

tot de dag van de stemming

van vrijheid beroofd door gerechtelijke
maatregel

attest van de directie van de inrichting

tot de dag van de stemming

geloofsredenen

attest van de religieuze overheid

tot de dag van de stemming

studenten

attest van de directie van de school
of universiteit

tot de dag van de stemming

tijdelijk verblijf in het buitenland (vakantie)

de nodige bewijsstukken

tot zaterdag 13 oktober 2012

Aan wie volmacht geven?

Het volmachtformulier

U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn
geen andere voorwaarden. De oude regel die het beperkte tot
familieleden bestaat niet meer. De volmachtkrijger kan per
verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Maar let
op! Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u (de
volmachtgever) moet voor stemmen. Maar de volmachtkrijger
kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen
waar hij zelf aan deelneemt. U moet er dus voor zorgen dat
de persoon aan wie u uw volmacht geeft, de volmachtkrijger,
ook mag stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag
stemmen.

Om volmacht te geven is het formulier A95 nodig. Dit formulier
kan men vinden op de website www.vlaanderenkiest.be of is
te verkrijgen in het gemeentehuis (dienst bevolking). Zowel de
volmachtgever als de volmachtkrijger dienen dit formulier te
ondertekenen. Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger
het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van
het stembureau waar de volmachtgever zou moeten gaan
stemmen. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende
documenten kunnen voorleggen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt
stemmen.

Wat als u liever geen volmacht wil geven of u bent te laat
om dit nog te regelen?

Wat als ik op reis ben tijdens de verkiezingen ?

U kan vragen aan een familielid of vriend om naar het
stembureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen en daar
af te geven:
• het bewijs van de reden waarom u niet kan gaan stemmen
• een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.
Indien u dit niet heeft gedaan, dan kan u een brief schrijven
naar de vrederechter met de uitleg waarom u niet bent gaan
stemmen. U noteert in de brief goed je persoonsgegevens en
in welk kiesbureau u moest gaan stemmen. In voorkomend
geval voegt u een medisch attest bij.

Als je op reis bent en volmacht wil geven aan iemand, moet je
ten minste op zaterdag 13 oktober alle documenten ingeleverd
hebben bij het gemeentebestuur. Als je in het buitenland bent
tijdens de verkiezingen en je geeft géén volmacht, lever je je
bewijs binnen bij het gemeentebestuur, samen met je kiesbrief.
Je doet dit liefst voor de verkiezingen – alleen indien het echt
niet anders kan, vlak na de verkiezingen, de eerste dag dat je
terug bent uit het buitenland. Wie over geen bewijsstukken van
de reis beschikt kan een verklaring op eer invullen.

De dag zélf
Wie nog vragen heeft de dag zelf kan terecht in de stemlocatie waar hij/zij moet stemmen.
In elke stemlocatie is immers een informatiepunt aanwezig. De dienst verkiezingen is
bereikbaar op het nummer 059/33.91.93 in het gemeentehuis.

Meer weten?
Dienst burgelijke stand
bevolking@bredene.be
059/33 91 93 n
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Waar moet ik mijn stem uitbrengen?

Tellen van de stemmen

Er zijn in Bredene in totaal 20 stembureaus in 5 kieswijken. Nieuw is dat er dit jaar één stembureau
is in het Woonzorgcentrum Wackerbout. Alle bewoners van de drie Bredense bejaardencentra (WZC
Wackerbout, Huize Westerhauwe en Ter Zande) zullen er hun stem kunnen uitbrengen. Daarnaast
kunnen ook de inwoners uit de Keerweg, Kleiveldstraat, Ploegstraat, Zandstraat en een gedeelte van
de Duinenstraat er stemmen.

Na het stemmen moeten de stembiljetten
uiteraard geteld worden. In het MEC Staf
Versluys worden 7 telbureaus voor de
gemeenteraadsverkiezingen en 7 telbureaus
voor de provincieraadsverkiezingen ingericht.
Het tellen van de stemmen start om 14 uur.

Stemlocatie
GO De Zandlopertjes
Centrumplein

Stemlocatie
GO De Zandlopertjes
Groenendijk

Schoollaan 10 - Duinen
(8 stembureaus)

Schoonheidsleerlaan
(3 stembureaus)

Tellocatie
MEC Staf Versluys

Kapelstraat 76
(14 telbureaus)

Stemlocatie
WZC Wackerbout

Duinenstraat 106
(1 stembureau)

Stemlocatie
GO Europaschool

Stemlocatie
Vrije Basisschool
De Dorpslinde

Europastraat 1 - Nukker/Sas
(5 stembureaus)
Dorpsstraat 142 - Dorp
(3 stembureaus)

Verkeer om en rond de stemlocaties
Rond de stemlocaties heerst een parkeerverbod. Dit betekent dat wie met de wagen naar het
stemlokaal komt, niet dichtbij zal kunnen parkeren. Om verkeersdrukte te vermijden raden wij aan
om met de fiets of te voet naar de stemlocatie te komen. De meeste stemlocaties zijn trouwens
dichtbij de woonplaats ingericht.

Waar kan ik op de dag van de verkiezingen de resultaten vinden?
Op zondag 14 oktober wordt de website www.vlaanderenkiest.be de ganse tijd bijgewerkt. De
(voorlopige) resultaten op deze website kunnen zeer snel worden geraadpleegd.
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