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Bijna 1.000 mensen moeten zetelen in stem- en telbureaus

Mailproblemen bij vredegerecht kunnen voor
vertraging zorgen
donderdag 20 mei 2010
Auteur: MARTIN TYTGAT
ROESELARE - Om de stembusslag van 13juni in het kanton Roeselare ordentelijk te laten
verlopen, wordt aan bijna 1.000 burgers gevraagd om een deel van hun zondag op te offeren om te
zetelen in een stem- of telbureau. Zij kregen intussen hun oproepingsbrief in de bus, maar
problemen met het mailverkeer bij het vredegerecht strooien roet in het eten.
Om alle stem- en telbureaus voor de verkiezingen van 13juni in Roeselare, Ledegem en Moorslede
te kunnen bemannen, moet vrederechter Jan Nolf zo'n 980 mannen en vrouwen zien te vinden. Hij
kan daarbij putten uit lijsten die hem door de bevolkingsdiensten van de drie gemeenten ter
beschikking werden gesteld.
'Vroeger moesten de voorzitters van de stembureaus zelf hun bijzitters zien te vinden. Maar omdat
dat een pak werk was en omdat die werkwijze vaak veel problemen veroorzaakte, gebeurt de
aanstelling van de bijzitters nu ook door de vrederechter', legt Marc Vanderheere van de Roeselaarse
bevolkingsdienst uit.
'Op basis van artikel95 van het Kieswetboek sturen wij de lijst van kandidaat-voorzitters en bijzitters naar de vrederechter. Als voorzitters van de telbureaus worden bij voorkeur advocaten
geselecteerd. Voor de stembureaus gaat het meestal om advocaten, notarissen, ambtenaren en
onderwijzend personeel. In afspraak met het vredegerecht beperken wij de kandidaat-bijzitters tot
mensen tussen de 25 en 45jaar. De vrederechter kiest dan wie een oproepingsbrief ontvangt, maar
uiteraard kan hij ook putten uit de lijst van vrijwilligers. Al blijft het aantal mensen dat zich als
vrijwilliger opgeeft beperkt tot een tiental personen.'
E-mailverkeer plat
'Intussen zijn alle oproepingsbrieven de deur uit', bevestigt de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf. 'In
de meeste vredegerechten gebeurt dat via een aangetekend schrijven. In het kanton Roeselare
opteren wij er bewust voor om dat niet aangetekend te doen, omdat dat vaak tot onnodige
vertragingen leidt. Niet iedereen is immers thuis als de postbode langskomt. Alleen wie niet binnen
het voorziene tijdstip reageert, krijgt de brief alsnog aangetekend toegestuurd.'
Alle kandidaat-voorzitters en -bijzitters moeten een ontvangstbewijs bezorgen aan het vredegerecht.
'Hier doen we dat traditioneel via e-mail, maar sinds enkele dagen ligt het mailverkeer bij een deel
van Justitie plat. Ook het vredegerecht kan wellicht tot volgende week dinsdag geen e-mails
ontvangen en dat kan voor een tijdelijk probleem zorgen', betreurt de vrederechter, die de inwoners
om enig geduld verzoekt.
Weinig weigeringen
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=MI2QER8L
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'Gelukkig ligt het aantal weigeringen om te zetelen vrij laag. Ik ken bijvoorbeeld drie advocaten uit
dezelfde familie die moeten afhaken wegens een familiefeest. Uiteraard hebben wij daar in de mate
van het mogelijke begrip voor. Wij voorzien voldoende reserve-kandidaten om de gaten te vullen
wanneer er iemand op de dag van de verkiezingen ziek wordt of het slachtoffer wordt van een
ongeval. Positief is dat mensen die om de een of andere reden niet kunnen zetelen, vaak zelf een
alternatief voorstellen door een familielid naar voren te schuiven. Maar hoe dan ook, het blijft een
hele puzzel die voor een pak extra werk zorgt bij ons onderbemand vredegerecht', besluit Nolf.
Meer informatie over de organisatie van de verkiezingen op www.vredegerechtroeselare.be
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