
 

 

Organiseren volksraadpleging 
 

Bij een gemeentelijke volksraadpleging legt de gemeente een vraag met betrekking tot een gemeentelijke 
materie voor aan de burgers van de stad. Het initiatief dat uitgaat van die inwoners hiervoor moet worden 
gesteund door ten minste 10 % van het totale aantal inwoners van de stad. Voorafgaand het opstarten 
van de volksraadpleging kan hierover een gesprek aangevraagd worden met de bevoegde dienst of 
schepen. 

Voorwaarden: 

▪ het voorstel moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners van de stad; 
▪ het voorstel wordt ingediend met het formulier van de stad; 
▪ het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het 

voorstel heeft ondertekend. 

 

Waarvoor dient dit formulier?  
Met dit formulier kunt u als inwoner van de stad Sint-Niklaas een verzoek indienen tot het houden 
van een volksraadpleging (artikel 311 van het decreet lokaal bestuur). 

Opgelet!  
Bij dit formulier behoort ook de petitielijst voor een gemeentelijke volksraadpleging. Zowel het 
verzoekschrift als de petitielijst moeten aan het stadsbestuur worden voorgelegd. Het is echter 
voldoende dat alleen de petitielijst aan de inwoners wordt voorgelegd. 

Aan wie bezorgt u dit formulier?  
Stuur dit formulier aangetekend naar het onderstaande adres:  
College van burgemeester en schepenen  
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 

Bij te voegen stukken: 
- een gemotiveerde nota; 
- stukken die de gemeenteraad meer informatie moeten verschaffen over de volksraadpleging; 
- het formulier petitielijst voor een gemeentelijke volksraadpleging. 

Contactgegevens initiatiefnemer(s) 
 
 

Voornamen Achternaam Geboortedatum Woonplaats handtekening 
     

     

 



 

 

     

     

     

 

Mailadres en telefoonnummer voor verdere communicatie:  

 
 

Bepalingen 
 

Ik wil voorafgaand een gesprek met de burgemeester of 
bevoegde schepen:  

☐  Ja ☐  Neen 

 

Vraag of vragen van de gemeentelijke volksraadpleging 
De vraag of vragen moeten zo geformuleerd zijn dat met ja of nee geantwoord kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Privacywaarborg en verwijzing naar artikel 196 van het Strafwetboek  

De stad verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om na te gaan of er voldoende geldige 
handtekeningen zijn om het verzoek tot het houden van een volksraadpleging te ondersteunen (artikel 
315 van het decreet lokaal bestuur). U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en zo nodig de 
verbetering ervan aan te vragen.  

Artikel 196 van het Strafwetboek is op deze petitielijst van toepassing: Met opsluiting van vijf tot tien jaar 
worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle 
personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, hetzij door valse 
handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door 
overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in 
de akten in te voegen hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze 
akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen. 


