
 

Voorstel van burger(s) 
 

 
Elke inwoner heeft het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het kan ook gaan 

over een vraag omtrent de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Als inwoner kunt u uw voorstel 

of vraag eveneens komen toelichten op de gemeenteraad. 

 

Het indienen van een voorstel moet aan volgende voorwaarden voldoen : 

 Dien uw voorstel of vraag in aan de hand van dit document. 

 Omschrijf uw voorstel in een gemotiveerde nota. Indien nodig mag u nuttige stukken bijvoegen die extra 

duidelijkheid verschaffen. 

 Uw voorstel moet gesteund worden door minstens 300 inwoners van Maldegem, ouder dan 16 jaar. 

Vermeld naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van elke persoon. 

 Verstuur uw voorstel en eventuele extra stukken aangetekend t.a.v. college van burgemeester en 

schepenen, Marktstraat 7,  9990 Maldegem. 

 Bezorg het voorstel minstens 20 dagen vóór de zitting van de gemeenteraad bij het college van 

burgemeester en schepenen. Zo niet wordt het voorstel op de volgende gemeenteraad behandeld. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op het algemeen secretariaat (gemeentehuis, 2e verdieping) : 

tel.: 050 72 89 51 - e-mail: college@maldegem.be 

 

Initiatiefnemer(s) : 

naam  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voorstel of vraag : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivering (mag ook als bijlage toegevoegd worden) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:college@maldegem.be


Ik steun dit voorstel /deze vraag : 

 

 
 

De ondersteuners moeten inwoner van Maldegem en minstens 16 jaar oud zijn. 

 

naam + voornaam geboortedatum volledig adres handtekening 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Het gemeentebestuur van Maldegem verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt enkel in het kader van de artikelen 200bis tot en met 200quinquies van het gemeentedecreet, meer 

bepaald om na te gaan of er voldoende geldige handtekeningen zijn om het verzoek tot het houden van een burgerinitiatief te ondersteunen. U hebt recht op inzage en zo nodig 

verbetering van uw persoonsgegevens. 


