Stad Gent
VOORSTELLEN VAN BURGERS
(Artikelen 200/bis tot 200quinquies van het Gemeentedecreet)
FORMULIER
Algemeen
De inwoners hebben het recht te verzoeken voorstellen en vragen over de gemeentelijke
beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze
agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Het verzoek moet minstens twintig dagen voor
de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000
Gent ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt
het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad
Richtlijnen
1. Een persoon kan maar éénmaal ondertekenen
2. De ondertekenaar is inwoner van Gent
3. De ondertekenaar is ouder dan 16 jaar op de datum van het indienen van de ondertekende lijsten
4. De lijst wordt best ingevuld in drukletters.
5. Het volledige adres invullen d.w.z. straatnaam, huisnummer, postnummer en gemeente.
6. 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (cijfer te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken
-Informatieverwerking, Woodrow Wilsonplein, 1, 9000 Gent, tel. 09/266 72 31, fax: 09 266 72 41)
Initiatiefnemer(s) (naam en adres):
Lien Turf, August van Lokerenstraat 27, 9050 Gent (TERUGZENDADRES)
Chokri Ben Chikha, Meulesteedse Steenweg 96, 9000 Gent
Wim Deliveyne, Blaisantvest 65A, 9000 Gent
Godelieve Jacob, Klinkkouterstraat 54, 9040 Gent
Baharak Bashar, Gasklokstraat 32, 9000 Gent
Selien Verstraete, Driemasterstraat 59, 9032 Gent
Nathalie Snauwaert, Leeuwstraat 1, 9000 Gent

Onderwerp van het verzoek:
Op 7/12/2017 werd in het Federale Parlement een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de wet van
15/12/1980 (Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen).
Deze wijziging beoogt het volgende: “Op die manier worden de nodige waarborgen ingebouwd opdat
de politie op een juridisch correcte manier de verblijfplaats van de illegale vreemdeling kan betreden
en hem daar in voorkomend geval bestuurlijk kan aanhouden.”
Dokters van de Wereld en het Burgerplatform namen het initiatief om lokale mandatarissen,
burgemeesters en schepenen te vragen om afstand te nemen van het wetsontwerp dat huiszoekingen
toelaat bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren.

Intussen heeft al een aantal burgemeesters aangekondigd dat hun lokale politie niet zal deelnemen aan
deze huiszoekingen. Het Waals Parlement keurde in april 2018 een resolutie tegen de
woonstbetredingen goed.
Elke dag tonen duizenden Vlamingen, Walen en Brusselaars - mensen met verschillende achtergrond
en ideologie - zich van hun meest gastvrije kant. Het gaat om gewone mensen die na hun werk, na het
ophalen van de kinderen, na de boodschappen, beslissen om de deuren van hun huis of appartement
open te stellen voor mensen zonder papieren.
Voorstellen /vragen:
We vragen aan de gemeenteraad de beslissing om van Gent een huiszoekingsvrije gemeente te
maken. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen de woonstbetredingen en dat
de lokale politie niet zal deelnemen aan huiszoekingen die vallen onder dit federale wetsontwerp
dat huiszoekingen toelaat bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren.
Motivering (kan ook als nota in bijlage):
Met het wetsvoorstel worden fundamentele principes van onze democratie met de voeten getreden:
Het gaat over grondrechten van mensen. Het gaat over menselijke waardigheid en over burgerlijke
vrijheden. Het gaat over het gevaar voor ontmenselijking en criminalisering van mensen zonder
papieren en het criminaliseren van gastvrijheid. Het gaat over schending van de privacy.

IK STEUN HET VOORSTEL VAN BURGERS i.v.m de vraag aan de gemeenteraad om van
Gent een huiszoekingsvrije gemeente te maken.
Dat wil zeggen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen de woonstbetredingen en dat de lokale
politie niet zal deelnemen aan huiszoekingen die vallen onder dit federale wetsontwerp dat
huiszoekingen toelaat bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren.
Naam en voornaam
inwoner ouder dan 16 jaar

Geboortedatum

Volledig adres

-----------------------------------------

Handtekening

De Stad Gent verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel in het kader van de artikelen
200/bis tot 200quinquies van het Gemeentedecreet meer bepaald om na te gaan of er voldoende
geldige handtekeningen zijn om het verzoek tot het houden van een voorstel van burgers te
ondersteunen. U hebt recht op inzage alsmede in voorkomend geval op verbetering van uw
persoonsgegevens.

