HOE GELDIG STEMMEN
(uit “Kies-Keurig 2006” uitgegeven door TOEMEKA)
Het liefst natuurlijk op Lijst 9 van LENNIK2000
Wat neem je mee naar het stembureau ?

Wanneer je een lijststem geeft, kleur je
het bolletje bovenaan de lijst rood.

Hier stem je voor meerdere kandidaten

Je kunt stemmen voor één of meerdere
kandidaten binnen één lijst. Je kunt ook
een lijststem en een stem voor één of
meerdere kandidaten binnen één lijst
geven. Vanaf dit jaar staan er evenveel
vrouwen als mannen op een lijst. Bij de
eerste drie kandidaten van een lijst zit
minstens één man en één vrouw. Bij een
onpaar aantal kandidaten mag het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen niet groter dan één zijn.
Hier stem je voor één kandidaat

Hier geef je een lijststem en stem je voor
meerdere kandidaten

Je kreeg enkele weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief in je brievenbus. Daarop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 8 oktober 2006. Je
neemt je oproepingsbrief en identiteitskaart mee.

Hoe laat moet je gaan stemmen ?
Tussen 8 uur en 14 uur

Geldig stemmen.
In het stemlokaal geef je je identiteitskaart en je oproepingsbrief aan de voorzitter. Hij of zij geeft je de stembiljetten.
Je gaat in een stemhokje om te stemmen. Wanneer je klaar bent stop je de
stembiljetten in de juiste stembus. Je
krijgt dan je identiteitskaart en je
oproepbrief terug van de voorzitter. Je
oproepingsbrief is nu afgestempeld als
bewijs dat je naar het stemlokaal gekomen bent.
Je kunt een lijststem geven. Een lijststem
is een stem voor een partij en niet voor
een persoon. Vanaf deze verkiezingen is
de lijststem alleen nog belangrijk om de
zetels te verdelen onder de partijen. De
lijststemmen tellen niet mee voor het
aanduiden van de effectief verkozenen.
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Etienne VAN VAERENBERGH
Anne WYCKMANS
Geert DE BAERDEMAEKER
Ernest VANKELECOM
Chris VAN BELLE
Gunter MIGNON
Wim DURANG
Sonia DEBLANDER
Dorien HERREMANS
Bruno MOENS
Irène BREMS – KIEKENS
Julien DE MOL
Katleen DE VOS
Hilde DIEUDONNE
Nils DEKAEZEMAEKER
Bea VAN DINGENEN
Kris DERYCKE – LEDENT
Erik O
Geert DE CUYPER

Je kunt blanco stemmen. Je hebt geen
voorkeur voor een partij of voor een
kandidaat. Je kleurt geen enkel bolletje
De kandidaten met de meeste voorkeurstemmen worden verkozen. Het maakt
niet uit op welke plaats op de lijst die
kandidaten staan. Als een van de verkozen kandidaten niet kan zetelen, dan
wordt hij opgevolgd door een opvolger.
Een opvolger is een persoon op de lijst
die niet verkozen werd. Om te bepalen
wie opvolger wordt, telt de helft van de
lijststemmen ook mee.
Goed om te weten :
Een lijsttrekker is de kandidaat die op
de eerste plaats bovenaan de lijst staat.
Een lijstduwer is de kandidaat die op de
laatste plaats van de lijst staat.
Je mag per stembiljet maar voor één
partij kiezen. Je kan dus alleen maar
kiezen voor kandidaten van dezelfde
partij. Als je op meer dan één lijst een
stem uitbrengt, dan is je stem ongeldig !

