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Opstelling kiesburelen.
Bureel 107

Bureel 106

Bureel 104

Bureel 105

Bureel 103

Bureel 102



Cafetaria

UITGANG
Bureel 110

Bureel 109

Bureel 111

Lokaal
Rode
Kruis

Gemeentelijk
Secretariaat

Bureel 113

Bureel 112

Bureel 108
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Doorgang
naar
burelen 102
tot 112

Sanitair

ј
INGANG
SPORTHAL

Gemeentelijke Sporthal-Heiveld 65

De Kiesburelen zullen open zijn
YDQWRWXXU
Parkeren kiezers:
Heiveld en omliggende straten.
De parking van de sporthal zal worden voorbehouden voor mensen met een parkeerkaart minder-validen en voor het afzetten en afhalen van oudere mensen en personen
moeilijk te been.
Tips:
• kijk op voorhand op je oproepingsbrief goed na
in welk stembureel je wordt verwacht.
• DOVKHWHYHQNDQNRPSHUėHWVRIWHYRHW

Gemeentelijk secretariaat:
Op de verkiezingsdag - 26 mei 2019 - wordt het gemeentelijk secretariaat tijdelijk
verplaatst naar de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65, 1745 Opwijk.
Tel.: 052 36 51 11 - 052 36 51 42.
Informatie:
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55
052 36 51 42 of burgerzaken@opwijk.be
www.verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen
Europees
3DUOHPHQW.DPHU
Volksvertegenwoordigers
en Vlaams
Parlement.
Hoe geldig stemmen?
Op dezelfde lijst:
• ofwel bovenaan de lijst
(lijststem)
• ofwel naast de naam
van 1 of meerdere kandidaten
van dezelfde lijst
(naamstemmen)
Opgelet !!!
Er moet 3 x gestemd worden:
• 1 x voor het Europees Parlement
• 1 x voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
• 1 x voor het Vlaams Parlement
Volg de instructies op het scherm.
Proefstemmen:
van dinsdag 7 mei 2019
tot woensdag 22 mei 2019.
Bibliotheek (Kloosterstraat 7)
• ma-do: 16u-20u
• di: 15u-18u
• wo: 13u -16u
• vr-za: 9u-12u
Burgerzaken (Marktstraat 55)
• ma-woe-do-vrij: 9u-12u
• di: 9u-12u / 13u30-16u /
18u-20u
• of na afspraak: 052 36 51 42
6RFLDDO+XLVĄ'H:HJZLM]HU
(Kloosterstraat 10)
• elke voormiddag: 9u-12u
(niet op donderdag)
• di-avond: 18u-20u
• of na afspraak: 0800 113 41
Woonzorgcentrum OPcura
(De Oase) (Kloosterstraat 75)
• ma tot vrij: 9u-12u /
13u30-16u30

Formulieren
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55,
1745 Opwijk
www.opwijk.be/
stemmen-met-een-volmacht

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
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 uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

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

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

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

www.verkiezingen.fgov.be

Volmacht

Opgelet men kan maar 1 volmacht krijgen!
Waarvoor?
Een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te gaan stemmen.
Hoe?
Invullen volmachtformulier + bijvoegen nodige attest
+ ondertekening door volmachtgever en volmachtkrijger.
Wat moet volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag naar het stembureel gaan waar de volmachtgever moet stemmen en
volgende documenten meenemen:
• ingevuld en ondertekend volmachtformulier
• het stavingsattest van de reden van afwezigheid
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief.

Redenen om volmacht te geven:
• U bent om medische redenen niet in staat
om naar het stembureau te komen of er
naartoe gebracht te worden. Voeg een
medisch attest bij de volmacht. Dat attest
mag niet worden afgeleverd door een arts
die als kandidaat voor de verkiezingen is
voorgedragen.
• U verblijft om beroeps- of dienstredenen
in het buitenland. Voeg een attest van uw
werkgever of de overheid bij de volmacht.
• U maakt deel uit van het gezin of het
gevolg van iemand die om beroeps- of
dienstredenen in het buitenland verblijft.
Voeg een attest van de werkgever of de
overheid bij de volmacht.
• U verblijft in België maar moet werken
op de dag van de verkiezingen. Voeg een
attest van uw werkgever of de overheid bij
de volmacht.
• U of een gezinslid met wie u samenwoont,
oefent het beroep uit van schipper,
marktkramer of kermisreiziger. Voeg
een attest van de inschrijving in het
bevolkingsregister, afgegeven door de
burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht.
• 8YHUEOLMIWLQHHQVWUDėQULFKWLQJDOVJHYROJ
van een rechterlijke maatregel. Voeg een
attest van de directie van
GHVWUDėQULFKWLQJELMGHYROPDFKW
• Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te
gaan stemmen. Voeg een attest van
de religieuze overheid bij de volmacht.
• U bent student en kunt om studieredenen
niet gaan stemmen.
Voeg een attest van de directie van
uw onderwijsinstelling bij de volmacht.
• U verblijft om privéredenen tijdelijk in het
buitenland. Voeg het attest, afgegeven
door de burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht. U kan dat attest verkrijgen
door de nodige bewijsstukken van
tijdelijk verblijf in het buitenland aan de
burgemeester voor te leggen. Als u die
bewijsstukken niet kunt voorleggen, kunt
u dat attest bij de burgemeester verkrijgen
op grond van een verklaring op erewoord.

