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Resultaten volksraadpleging Beerse - zondag 17 januari 2016 

CDE-Vlim.be en Groen verzamelden voldoende handtekeningen om het gemeentebestuur de 

organisatie van een volksraadpleging op te leggen. Die vond plaats op zondag 17 januari 2016.  

Alle inwoners van Beerse en Vlimmeren konden vandaag hun stem uitbrengen over de volgende 
vraag:  'Vind je het als inwoner van Beerse verantwoord dat er een nieuw administratief  
centrum wordt gebouwd? Ja of nee?' 

In vergelijking met verkiezingen zijn er een aantal verschillen.  
- Elke inwoner van Beerse die op de dag van de volksraadpleging 16 jaar was, kon een stem 
uitbrengen. 
- Stemmen bij een volksraadpleging is niet verplicht. 

- De resultaten van een volksraadpleging zijn - in tegenstelling tot een referendum - niet 
bindend. 

De stemming zelf gebeurde met potlood en papier, tussen 8 en 13 uur in 3 stembureaus. 

Resultaat 
 

Het gemeentedecreet schrijft voor dat in gemeenten met een inwonersaantal van minstens 15 000 
en minder dan 30 000 inwoners, stemmen pas geteld moeten worden als minstens 3 000 
inwoners komen stemmen. 
4 871 van de 14 571 stemgerechtigde inwoners brachten hun stem uit. Aangezien dat aantal meer 
dan 3 000 is, werden twee telbureaus bij elkaar geroepen. 

De voorzitter van het hoofdbureau heeft het schepencollege ingelicht dat die telling volgend 

resultaat oplevert:  
 

> 1 137 JA-stemmen (23,3%) 
> 3 683 NEE-stemmen (75,6%) 
> 51 ongeldige of blanco stemmen 

 
Het college neemt de resultaten mee voor verdere bespreking. 

De gemeente Beerse dankt Jan Van Roosbroeck als voorzitter van het hoofdbureau. Ze dankt ook 
de voorzitters, secretarissen en bijzitters die hebben bijgedragen tot een goed verloop van de 
volksraadpleging. Ook een gemeende dankjewel aan alle personeelsleden die de afgelopen 
maanden hun steentje hebben bijgedragen tot de organisatie van de volksraadpleging. 

 
 Meer informatie over het verloop van de volksraadpleging: Conny Schellekens -  

tel. 014 62 25 84 - e-mail: conny.schellekens@beerse.be 

mailto:conny.schellekens@beerse.be


 

 

 Meer informatie (algemeen): Mieke Lauwerysen - communicatieverantwoordelijke -  

tel. 014 62 27 62 - e-mail: mieke.lauwerysen@beerse.be 
 Burgemeester: Marc Smans - gsm 0476 38 12 92 – e-mail: marc.smans@beerse.be 
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