
Verkiezingen: wat als u uw oproepingsbrief niet
kreeg of verloor?

Op zondag 14 oktober moeten Gentenaars stemmen voor de gemeenteraads- en

provincieraadsverkiezingen. Gentenaars die hun oproepingsbrief niet gekregen

hebben of verloren, kunnen een duplicaat aanvragen bij de Dienst Burgerzaken in

het Administratief Centrum Zuid.

Uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen worden de oproepingsbrieven verstuurd door het

gemeentebestuur. Wie geen oproepingsbrief kreeg of hem verloor, kan vanaf maandag 8

oktober 2018 (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de

Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen, AC Zuid, 1ste verdieping, lokaal 113 of in

een dienstencentrum. Dit gebeurt op vertoon van uw identiteitskaart en is gratis. Indien u zelf

niet in staat bent om uw duplicaat af te halen kan u iemand in uw plaats dit laten doen. Die

persoon heeft enkel uw identiteitskaart nodig. 

De loketten van de Dienst Verkiezingen zijn tijdens de week van de verkiezingen open tijdens de

normale openingsuren:

op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur

Na afspraak op dinsdag: van 16.30 tot 19 uur en zaterdag: van 9 tot 12.30 uur



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

En uitzonderlijk open op:

donderdagvoormiddag 11/10 van 9 tot 12.30 uur

zondag 14/10 van 7 tot 12 uur

Ook de loketten van de Dienst Bevolking zijn uitzonderlijk geopend op zondag 14 oktober van 7

tot 12 uur om Gentenaars te helpen wiens identiteitskaart dat weekend gestolen werd.

Informatie

Chantal Neirinckx , Dienst Burgerzaken - Loket Bevolking – Rijden/Reizen/Verkiezingen, tel.

09 266 72 21, e-mail chantal.neirinckx@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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