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         Verzoekschrift  

         volksraadpleging 

 

Met dit formulier kunt u als inwoner van Tielt-Winge een verzoek indienen om een 

volksraadpleging te houden. 

Wat is een gemeentelijke volksraadpleging? 

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de bewoners van de gemeente hun mening 

geven over zaken van gemeentelijk belang. De gemeenteraad kan overgaan tot het 

organiseren van een volksraadpleging, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de 

inwoners van de gemeente. 

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 20% van de 

inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. 

Om een verzoek in te dienen voor een volksraadpleging of om eraan deel te nemen als 

kiezer, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn; 

 de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; 

 niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een 

gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt. 

De procedure 

Elk verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt gericht  aan het college van 

burgemeester en schepenen en wordt aan de hand van een aangetekende brief of door 

afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend. Hiervoor gebruikt u dit formulier (een verzoekschrift 

en een petitielijst). 

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad 

kunnen voorlichten. 

Voor de gemeente Tielt-Winge moet het verzoek gepaard gaan met de naam, voornaam, 

geboortedatum en woonplaats van minstens 20% van de inwoners van Tielt-Winge die het 

verzoekschrift ondertekenden. 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt en beoordeelt de geldigheid van 

het verzoek. Als het nodige aantal geldige handtekeningen is bereikt zal de gemeenteraad 

overgaan tot de organisatie van de volksraadpleging. 

Deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. 

Er wordt geheim gestemd. 
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Verzoekschrift  

volksraadpleging 

 

Gegevens van de initiatiefnemers (lijst in bijlage toevoegen indien meerdere 

initiatiefnemers) 

NAAM + voornaam  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Tel. en/of gsm-nummer  

E-mailadres  

Details van het verzoek 

Vraag of vragen waarop de voorgenomen volksraadpleging betrekking heeft . 
De vraag moet zo geformuleerd zijn dat er met ja of nee geantwoord kan worden (art. 307 DLB). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________(gemotiveerde nota in bijlage) 

De initiatiefnemers, 

 

 

 

(naam, datum en handtekening) 
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Onderstaande ondertekenaars steunen het verzoek tot een gemeentelijke 

volksraadpleging over: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(korte samenvatting van het voorstel of de vraag) 

__________________________________________________________________________________ 

 Het verzoek moet gesteund worden door minstens 20% van de inwoners van de gemeente Tielt-Winge. 

 Familienamen worden ingevuld in drukletters 

 Deze pagina kopiëren voor de benodigde handtekeningen 

NAAM voornaam geboortedatum straat+ huisnummer handtekening 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Uw persoonsgegevens worden door het lokaal bestuur van Tielt-Winge alleen ingezameld en verwerkt conform de richtlijnen 

van de GDPR. Uw persoonsgegevens worden in geen geval bekendgemaakt aan derden of voor commerciële doeleinden. 


