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Een volksraadpleging?
Als voldoende burgers erom vragen, is 
een Vlaamse gemeente verplicht om 
een volksraadpleging te organiseren. 
Het gaat dus niet om een referendum, 
zoals je wel eens hoort. Zowel bij een 
referendum als bij een volksraadpleging 
krijgen mensen de kans om hun stem 
uit te brengen over een bepaalde vraag. 
Het verschil zit echter in het resultaat 
van de stemming: een referendum is 
bindend, wat betekent dat de overheid 
verplicht is om het resultaat te volgen. 
Voor een volksraadpleging is dat niet 
het geval.

In het voorjaar van 2015 verzamelde een 
groep inwoners handtekeningen om een 
volksraadpleging te laten organiseren. 
Het vereiste aantal handtekeningen 
werd gehaald, waarop de gemeenteraad 
eind augustus besliste om inderdaad 
een volksraadpleging te houden.

Een precieze datum is er nog niet, maar 
je mag dus binnen enkele maanden 
naar de stembus. De gemeente is 
verplicht om de volksraadpleging 
bijna helemaal te organiseren zoals 
‘gewone’ verkiezingen, met een aantal 
belangrijke verschillen:
 > stemmen kan vanaf 16 jaar;
 > je bent niet verplicht om te gaan 

stemmen;
 > de stemmen worden enkel geteld als 

minstens 3000 inwoners hun stem 
uitbrengen;

 > het resultaat is niet bindend.

Waar gaat het precies over?
‘Vind je het als inwoner van Beerse 
verantwoord dat er een nieuw 
administratief centrum wordt 
gebouwd?’ Dat is de vraag waarvoor 
de groep inwoners handtekeningen 
verzamelde. Rond die kwestie kan je je 
dus met ‘ja’ of ‘neen’ uitspreken tijdens 
de volksraadpleging.

Zoals we in de vorige Beers 
Magàzien al vertelden, besliste het 
gemeentebestuur immers om in de 
omgeving van Tempelhof een nieuw 
dienstverleningscentrum te bouwen. 
Niet alleen de diensten uit het 
gemeentehuis krijgen daar een nieuwe 
stek, maar ook de diensten van het 
Sociaal huis (OCMW), de administratieve 
diensten die nu in ‘t Heilaar gevestigd 
zijn, de bibliotheek, museum Jan 
Vaerten, Heemkundig Museum 
Tempelhof en het documentatiecentrum 
van Heemkundige Kring De Vlierbes, 
de kinderopvang (IBO) en de lokale 
politiepost. 

Wat begon met het zoeken naar een 
oplossing voor de slechte staat van het 
huidige gemeentehuis, groeide 

 
uit tot een groter project waarin 
klanten verschillende diensten in één 
gebouw zullen vinden. Die investering 
bleek bovendien op termijn heel wat 
besparingen op te leveren, waardoor 
ze goedkoper is dan een renovatie 
en uitbreiding van het huidige 
gemeentehuis. Bovendien voorzien de 
plannen ook in een opwaardering van 
Tempelhof en het park er omheen.

 met  Niels 
Niels (28) is getrouwd met Gitte en samen kij-
ken zij uit naar de komst van hun eerste kindje in 
december. In 2012 heeft hij familie en vrienden 
‘achtergelaten’ in Mol en is dichter bij zijn werk en 
schoonfamilie komen wonen. Hij wil graag nieuwe 
mensen leren kennen en is daarom van plan hier en 
daar een leuke activiteit mee te pikken. Naast zich 
voorbereiden op het vaderschap gaat Niels graag 
zwemmen, met zijn koersfiets op pad, en kan je 
hem ook aantreffen achter het fornuis.

Naar de rommelmarkt van de BAB • GRATIS
op 4 oktober

“Altijd leuk om te kuieren over een rommelmarkt: 
op zoek naar verborgen schatten of gewoon een 
voormiddag vol gezelligheid. Wie weet kom ik wel 
thuis met een waardevol stuk ‘rommel’!”

Naar de Halloweenrun
op 31 oktober

“Sport in combinatie met plezier: de ideale match. 
Een georganiseerde tocht geeft toch net dat ietsje 
meer goesting om uit de zetel te komen. Misschien 
worden er door het schrikken wel snelheidsrecords 
verbroken!”

Meer informatie vind je op www.uitinbeerse.be.  

 

In de aanloop naar de volksraadpleging 
wordt een brochure gemaakt die je de 
nodige informatie geeft om ja of neen 
te stemmen. 

Het gemeentebestuur verantwoordt 
daarin haar keuze voor een nieuw 
dienstverleningscentrum, terwijl de 
initiatiefnemers van de volksraadpleging 
uitleggen waarom zij die keuze net niet 
verantwoord vinden. 

Wordt dus zeker vervolgd!

In de vorige Beers Magàzien hadden 
we het al uitgebreid over het nieuwe 
dienstverleningscentrum dat gepland wordt 
in de omgeving van Tempelhof in het centrum 
van Beerse. In deze editie geven we graag een 
woordje uitleg over de volksraadpleging die 
binnenkort over dat thema wordt georganiseerd.

En wat met die volksraadpleging?


