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Persbericht 

De gemeente en het OCMW slaan de handen in elkaar opdat eenieder rustig zou 

kunnen stemmen 

 

 

Op 14 oktober worden de Berchemse kiezers ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 

uitgenodigd om tussen 08.00 en 16.00 uur hun stem uit te brengen in het stembureau dat staat vermeld op 

hun oproepingsbrief. In Sint-Agatha-Berchem blijft de dienst Bevolking van het gemeentebestuur op 14 

oktober tot 12.00u toegankelijk zodat wie om deze of gene reden niet in het bezit is van zijn 

oproepingsbrief (niet ontvangen, verloren etc.), alsnog een duplicaat op het gemeentehuis kan komen 

afhalen.  

Opdat de Berchemnaren hun stem onder de best mogelijke omstandigheden zouden kunnen uitbrengen, 

stelt de gemeente maar liefst zeventien stembureaus ter beschikking:  

- Bureau 1 tot 6: gemeenteschool, ingang via het nummer 19 van de Soldatenstraat   

- Bureau 7 tot 12: feestzaal, Koning Albertlaan 33 

- Bureau 13 tot 17: sportcomplex, Lusthuizenstraat 1 

 

Opdat eenieder zijn stem op serene wijze zou kunnen uitbrengen, kunnen senioren en personen met 

beperkte mobiliteit op initiatief van het OCMW van de gemeente dit jaar gratis gebruik maken van de 

Bernavette, de gemeentelijke transportdienst voor personen met beperkte mobiliteit. Het voertuig komt, 

wie dat wenst, thuis ophalen, brengt hem of haar naar het stembureau en vervolgens weer naar huis. Ter 

herinnering: het gaat hier om een voertuig dat is aangepast aan rolstoelgebruikers en met begeleiding van 

een deskundige medewerker. Er dient ter zake afspraak te worden gemaakt met de dienst thuiszorg van het 

OCMW (02/482.13.05 van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 16u30). Er dient tevens op te worden gewezen 

dat bejaarden of personen met beperkte mobiliteit ook met de wagen kunnen worden gebracht en afgezet 

vlak voor de ingang van de stembureaus. Bovendien werden er speciaal voor hen diverse parkeerplaatsen 

voorbehouden aan de drie sites.  

Het gemeentebestuur raadt de andere Berchemnaren aan om in de mate van het mogelijke de wagen op stal 

te laten en zich op alternatieve wijze naar de stembureaus te begeven omdat er heel wat verkeershinder en 

parkeerproblemen worden verwacht aan en rond de stembureaus.  

Voor de fietsers zijn er fietsstallingen voorbehouden in de nabijheid van de verschillende sites. 

Wie graag beter vertrouwd raakt met het elektronisch stemmen kan nog donderdag van 14.00u tot 19.00u 

terecht in het Huis voor Participatie & Burgerschap voor een simulatie. Kortom, de ideale gelegenheid voor 



al wie wat angstig staat tegenover elektronisch stemmen om hier het gebruik van chipkaart, kiespen, etc. 

onder de knie kan krijgen.  

Tevens werd er in alle Berchemse brievenbussen een verkiezingsspecial van de Berchem News gedropt.  

Alle verkiezingsuitslagen worden op 14 oktober na het tellen van de stemmen gepubliceerd op de website 

(www.berchem.brussels) van de gemeente.  

 

 

 

Simulaties elektronisch stemmen: 

Huis van Participatie  

Gentsesteenweg 1228 

1082 Sint-Agatha-Berchem 

02/463.03.30 

 

 

 

 

Meer weten? 
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