
Zoals u intussen al weet, wordt er in Knokke-Heist 
elektronisch gestemd. Zelfs al bent u intussen 
reeds vertrouwd met computers, toch kan u op dit 
kaartje volgen hoe dit in zijn werk gaat. En vooral 
hoe u uw stem correct op Gemeentebelangen of 
op een of meerdere van zijn kandidaten uitbrengt. 
U kan dit kaartje ook als geheugensteun-
tje naar het stemlokaal mee-
nemen.

Hoe stemt u correct voor uw kandidaat of 
kandidate(n) van Gemeentebelangen?

Als u bij uw stembureau aan-
komt, houdt u uw stembrief en 
identiteitskaart bij de hand. 

Bij het betreden van het stem- 
bureau geeft u de stembrief en 
identiteitskaart af.

U krijgt een witte plastieken 
kaart (type bankkaart).

Deze steekt u in de gleuf - in de 
richting van de pijl - tot aan de 
streep in de stemcomputer met 
aanraakscherm die opgesteld 
is in een hokje in het stembureau.

Zowel voor de gemeenteraad als 
de provincieraad kiest u eerst 
de partij (lijst) waarvoor u wil 
stemmen.

DIGITAAL STEMMEN 
in 12 stappen

#vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen

vlaanderenkiest.beinfo@vlaanderenkiest.be

1 2
Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 

tot aan de streep 
in de stemcomputer.

5
Neem de witte 
chipkaart terug.

Verlaat het stemhokje met 
uw stembiljet en chipkaart.

Bevestig uw stem.

8
Vouw uw stembiljet 

dubbel met de bedrukte 
zijde naar binnen.

12
De klep opent automatisch. 
Steek het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.

Volg de instructies 
op het scherm.

6
Neem uw stembiljet 

(papierstrook).

10
Geef de witte chipkaart 

terug aan een lid 
van het stembureau.

3
Breng uw stem uit.

7
Kijk uw stembiljet na. 
Uw stemkeuze staat in 
kleine letters gedrukt.

11
Ga naar de stembus, vouw 
uw stembiljet terug open 

en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen
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Gemeentebelangen 
dankt u voor uw 
vertrouwen.

U geeft de witte chipkaart terug 
aan een lid van het stembureau.

Ga naar de stembus.

Daar vouwt u uw stembiljet terug 
open en scant de QR-code.

De klep opent automatisch.
U steekt het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.

Aan de stembus
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Aan de voorzitterstafel

Vergeet uw afgestempelde stembrief en identiteitskaart niet.



7 GEMEENTE-
BELANGEN

Het eerste scherm is voor de 
GEMEENTERAAD.

U ziet de 4 partijen die in Knok-
ke-Heist voor de gemeenteraad 
opkomen + een vak voor een 
blanco stem, met in de tweede 
kolom op de tweede rij GEMEEN-
TEBELANGEN met nummer 7. 
Druk op ‘GEMEENTEBELANGEN’.

Dan volgt het scherm met de 
31 kandidaten van de lijst 
GEMEENTEBELANGEN.

U kan dan op twee manieren 
geldig stemmen:

• U geeft een lijststem: druk 
op het bolletje links naast de 
naam GEMEENTEBELANGEN.

OF NOG VEEL BETER:
• U kiest voor één of meerdere 

kandidaten, ongeacht linker- 
of rechterkant van de lijst 
GEMEENTEBELANGEN. Iedere 
stem is een volwaardige stem.

 Druk op de naam van één of 
meerdere kandidaten:

 elk vakje van de door u geko-
zen kandidaten zal oplichten.

Daarna drukt u onderaan het 
scherm op de toets ‘BEVESTI-
GEN’.
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Na het bevestigen van deze 
stem krijgt u een afdruk 
van uw stem, voor zowel 
gemeenteraad- als 
provincieraadsverkiezingen.

Neem de witte chipkaart terug.

U kunt uw afdruk nakijken of u 
definitief akkoord bent. 

Indien ok, vouwt u uw stembiljet 
dubbel met de bedrukte zijde 
naar binnen.

U verlaat het stemhokje en 
neemt uw stembiljet en de 
chipkaart mee.

Indien u een fout gemaakt hebt, kunt u hier terugkeren naar het eerste 
scherm door te drukken op ‘VERANDER UW STEM’. 
U herbegint dan opnieuw op het eerste scherm en doorloopt de procedure 
opnieuw. Uw stemmen voor de gemeenteraad is afgelopen.

Hierna krijgt u het beginscherm met de partijen voor de provincieraad. 
U kiest hier ook eerst een partij en nadien een kandidaat/lijststem.
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Knokke-Heist, vast en zeker.
www.gemeentebelangenkh.be  |  hallo@gemeentebelangenkh.be

1 Leopold Lippens 17 Bert De Brabandere

2 Anne Vervarcke - Pattyn 18 Neil Couhysder

3 Piet De Groote 19 Astrid Mestdach

4 Anthony Wittesaele 20 Nick Wenmaekers

5 Kris Demeyere 21 Michael Muyllaert

6 Jan Morbee 22 Kelly De Plecker

7 Annie Vandenbussche 23 Yentl Van Lersberghe

8 Kathleen van der Hooft 24 Fabienne Maes

9 Philippe Vlietinck 25 Nadine Costers

10 Tine Gobert 26 Olivier Bodyn

11 Christel Bedert 27 Katrien Seurynck

12 Philip Van Eeghem 28 Franky Vanlerberghe

13 Laura Vanneste 29 Katrien Cauwels

14 Francoise de Vreeze 30 Olivier Van Caeyzeele

15 Antoine Geerinckx 31 Katleen Lanckriet - Van Steen

16 Alexander Heyman

Gemeentebelangen

Stem voor meerdere kandidaten, iedere stem is een volwaardige stem!
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