
 

 

Aan de inwoners van de gemeente Horebeke 

 

 

 

  Nieuwjaarsconcert 150 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 

Naar aanleiding van het nieuwjaarsconcert tgv 150 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op 14 januari 2018 om 11u, 

zijn vanaf zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u tot en met maandag 15 januari 2018 om 17.00 u volgende 

politiemaatregelen van kracht : 

 Verkeersverbod en parkeerverbod op het Kerkplein. 
 Een  omleiding wordt voorzien via de Broekestraat, Tonnestraat en Rokegem. 

 

  Verkeersveiligheid – led fietsverlichting 

Verkeersveiligheid is ook een thema dat leeft bij het gemeentebestuur van Horebeke. Zeker tijdens de donkere 
maanden is het belangrijk dat de schoolgaande jeugd opvalt in het verkeer. Een goede fietsverlichting of het dragen 
van fluorescerend en reflecterend materiaal kan het verschil maken. Hierbij willen we de jonge fietsers extra 
motiveren om goed zichtbaar te zijn. Daarom zullen eerstdaags alle schoolgaande kinderen in de leeftijdsgroep van 2,5 
tot 12 jaar van basisschool 2geltje een led mini fietsverlichting ontvangen. Kinderen uit deze leeftijdsgroep die elders 
onderwijs volgen kunnen de lichtjes afhalen op het gemeentehuis. 
 
 

  Laadpaal elektrische voertuigen 

In samenwerking met Eandis werd een laadpaal voor elektrische voertuigen geplaatst op het Sint-Kornelisplein. 
De bijhorende parkeerplaats is voorbehouden voor elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van de 
batterijen. 
De laadpaal zal eerstdaags operationeel zijn. 
 
 

  Fotowedstrijd 

Nog tot en met 21 maart 2018 kan u uw foto’s insturen die werden genomen op ons grondgebied. 

Er worden drie categorieën onderscheiden: - amateurdeelnemers uit Horebeke 
- professionelen 
- overige amateurdeelnemers 

 
Volgende foto’s komen in aanmerking: gebouwen, landschapsfoto’s, natuurfoto’s, feestelijkheden en activiteiten. 
 
Het gemeentebestuur van Horebeke is de organisator van de fotowedstrijd. Insturen kan naar 
fotohorebeke@gmail.com. Het volledige reglement kan u lezen op de website van de gemeente: www.horebeke.be. 
 
 

  Geen tijd om naar het gemeentehuis te gaan ? Veel attesten uit het rijksregister kunt 

u voortaan gratis online afhalen via ‘mijn dossier 

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt 
uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.  
 
Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, 
uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.  
Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijkregister, waar u zich 
ook bevindt, te downloaden of af te drukken 



 

 Hieronder vindt u een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn: 
1. Uittreksel uit de registers 
2. Attest van hoofdverblijfplaats 
3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek 
4. Attest van gezinssamenstelling  
5. Attest van leven 
6. Attest van Belgische nationaliteit 
7. Attest van kiesregister 
8. Attest van wettelijke samenwoning 
9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden 
10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid 

 

 Daarnaast biedt het Rijksregister u, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis uw 
contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres. 

 

Vele voordelen 

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging  voor 
zowel de gemeente als voor de burger en heeft vele voordelen:  

- Gemakkelijker: U hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.  

- Sneller: U beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het 
gemeentehuis. U kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de 
instantie die u er om vroeg.  

- Goedkoop: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis. 

- Veilig: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd 
worden. 

- Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen 
naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.  

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die 

toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met u communiceren. 

Juridische waarde 

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg 
dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen 
deze digitale versie dus niet weigeren. 
 
We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid 
van de digitale attesten goed controleren .   
 
Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan u contact opnemen met  de Helpdesk van de Algemene Directie 
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: 
Helpdesk BELPIC  
02 518 21 16  - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be  

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER? 

Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en 
een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).  
 
De meest recente driver kan u hier vinden:  

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren 
 
Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID  de toepassing Mijn DOSSIER 
raadplegen.  
 
U surft  naar het volgend adres:  https://mijndossier.rrn.fgov.be 
 
Voor u toegang krijgt tot uw gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd 

of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.  

De secretaris, De burgemeester, 
F. De Cuyper J. Browaeys 

https://mijndossier.rrn.fgov.be/

