Verkiezingen 26 mei 2019
Op zondag 26 mei wordt het extra druk in het dorpscentrum. Om het verkeer in goede
banen te leiden, worden een aantal maatregelen genomen.

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets!
Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het centrum,
zeker bij zonnig weer. Maak er een aangename wandeling
of een ontspannend ritje van. Zo vermijd je de stress om in de
verkeersdrukte een parkeerplaats te moeten zoeken.
De gemeente zet op het Gemeenteplein extra fietsstallingen klaar.

Wat met de wagen?
VASTE PARKINGS
• Gemeenteplein.
• Mariënparking.
• Felix Sohieparking.
• Jan van Ruusbroecpark.

P
Verkeer

Het Gemeenteplein wordt tussen de H. Caronstraat en de
F. Sohiestraat volledig afgesloten voor het verkeer.

op 26 mei 2019, tussen 7.30 en 16 uur
Dubbele rijrichting

Het gedeelte tussen de J. Denayerstraat en de
F. Sohiestraat wordt voorbehouden aan
plaatselijk verkeer in de richting van de
F. Sohiestraat.
M.Félicéstraat

Het doorgaand verkeer en de bussen
van De Lijn rijden in beide richtingen
langs de achterkant van de kerk.
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EXTRA, TIJDELIJKE PARKINGS
• J.B. Charlierlaan tussen postkantoor
en J. Jolystraat: eenrichtingsverkeer,
inrit via kant postkantoor en uitrit via
J. Jolystaat, geschraagd parkeren langs
de parkzijde.
• J.B. Charlierlaan tussen kruispunt
H. Caronstraat en J. Jolystraat:
eenrichtingsverkeer, inrit via kruispunt
en uitrit via J. Jolystraat, geschraagd
parkeren langs de vijverkant.
Het doorgaand verkeer en de bussen
van De Lijn rijden rond het park. In de
Vlaanderveldlaan, ter hoogte van de
Baron de Man d’Attenrodestraat, wordt
parkeren verboden.
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Bron:
www.geopunt.be
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Iemand in je plaats

laten stemmen
In België is er stemplicht, maar in een aantal gevallen kan je iemand anders in je plaats laten stemmen.
Stemmen ‘bij volmacht’ heet dat dan. Zo’n volmacht kan je geven aan elke andere kiezer, ook aan een
kiezer die in een andere gemeente woont.
VOLMACHT GEVEN
Iemand volmacht geven, doe je door
een volmachtformulier in te vullen.
Het geldige volmachtformulier kan je
krijgen bij de dienst Burgerzaken of
downloaden van www.hoeilaart.
be/verkiezingen.
Daarnaast moet je ook een attest
kunnen voorleggen dat bewijst dat
je niet zelf naar het stemlokaal kan
gaan.
In principe kan je tot op de
verkiezingsdag zelf het formulier
indienen, maar hou er rekening
mee dat zowel de ‘volmachtgever’
als de ‘volmachtkrijger’ het moeten
ondertekenen en dat je het vereiste
attest moet bijvoegen.
VOLMACHT KRIJGEN
Als gemachtigde mag je slechts van
één volmachtgever een volmacht
krijgen.
Op 26 mei ga je naar het
stembureau waar de volmachtgever
moet gaan stemmen, en neem je
mee:
• je identiteitskaart;
• je eigen oproepingsbrief;
• de oproepingsbrief van de
volmachtgever;
• het ondertekende
volmachtformulier;
• het vereiste attest.

Wanneer kan je volmacht geven?

Met welk attest?

Als je ziek bent of een handicap hebt

Medisch attest van een arts

Als je om andere dan beroepsredenen
tijdelijk in het buitenland verblijft
(vakantie)

Attest van de burgemeester. Hiervoor
moet je bewijsstukken kunnen
voorleggen zoals een verklaring van de
touroperator, een reisticket, factuur,
overeenkomst … of een verklaring
op erewoord waarin je identiteit,
bestemming en data van vertrek en
terugkomst worden vermeld.

• Als je om beroeps- of dienstredenen
in het buitenland verblijft (of als je
deel uitmaakt van zo’n gezin)
• Als je in België woont en op de
verkiezingsdag moet werken

Werknemer:
attest van de werkgever
Zelfstandige:
verklaring op erewoord

Als je schipper, marktkramer of
kermisreiziger bent

Attest van de burgemeester (van de
gemeente waar je bent ingeschreven)

Als je verhinderd wordt door je
geloofsovertuiging

Attest van de religieuze overheid

Als je van je vrijheid beroofd bent
omdat je een straf uitzit

Attest van de directie van de
strafinrichting

Als je door je studie verhinderd bent

Attest van de onderwijsinstelling

Vergeet niet je eigen stem uit te
brengen in je eigen stembureau!
GEEN VOLMACHT
Krijg je een oproepingsbrief om
te gaan stemmen, maar ga je niet
persoonlijk stemmen en geef je
ook geen volmacht, dan kan je de
redenen van je onthouding, met de
nodige verantwoording, via de dienst
Burgerzaken aan de vrederechter
meedelen. Als de vrederechter, in
overeenstemming met de procureur
des Konings, je redenen gegrond
acht, stelt hij geen vervolging in.

Dienst Burgerzaken
tel. 02 658 28 50
burgerzaken@hoeilaart.be
Kasteelhoeve,
Jan van Ruusbroecpark
Open: elke werkdag van 8.15
tot 12 uur, op donderdag ook
van 16 tot 19.30 uur.
Op 26 mei stand-by bij de
stembureaus (in het GC Felix
Sohie).
www.hoeilaart.be/verkiezingen
www.verkiezingen.fgov.be/
kiezers/stemming-bij-volmacht
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DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
Voer stappen 2, 3 en 4 driemaal uit: voor Europees, federaal en Vlaams parlement.

1

In het stemhokje

2

Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng je stem uit.

Bevestig je stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem je stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk je stembiljet na.
Je stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt.

9

Vouw je stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10
Verlaat het stemhokje met
je stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus
Ga naar de stembus, vouw
je stembiljet terug open
en scan de QR-code.

OEFENSESSIES

Aan de voorzitterstafel
Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Nog onzeker? Kom dan vooraf oefenen bij de dienst Burgerzaken.
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Waar kan je gaan stemmen?
De stemlokalen bevinden zich in het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39
(rechtover de kerk). De stemlokalen zijn bereikbaar via de twee ingangen van
de serre (hoofdingang en ingang kant Mariënparking). Alle andere ingangen
van het gemeenschapscentrum worden afgesloten.
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INFO: dienst Burgerzaken, tel. 02 658 28 50, burgerzaken@hoeilaart.be
Op zondag 26 mei is de dienst niet telefonisch of per mail bereikbaar. De medewerkers zijn van 8 tot 15 uur
stand-by aan de balie van het GC Felix Sohie.
V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente en OCMW Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

