Verkiezing leden van de Tweede Kamer op woensdag 17 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021 mag u de leden van de Tweede Kamer kiezen. Voor deze verkiezing heeft u een stempas nodig. U mag alleen stemmen als u de
Nederlandse nationaliteit heeft. Ook moet u op 17 maart 2021 18 jaar of ouder zijn. Op 15 en 16 maart 2021 zijn een beperkt aantal stembureaus open,
bestemd voor mensen die tot een risico-groep behoren.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U mag binnen de gemeente zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Wat neemt u mee bij het stemmen?

uw stempas; zonder stempas mag u niet stemmen

uw origineel identiteitsbewijs; zonder origineel identiteitsbewijs mag u niet stemmen
Op 17 maart 2021 mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Een mondkapje
Heeft u geen identiteitsbewijs?
Vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. U regelt dat met een machtigingsformulier. Op www.sliedrecht.nl/verkiezingen staat een formulier om een
volmacht te regelen. Als u uw volmacht schriftelijk aanvraagt, dan moet de aanvraag op 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het formulier
ook persoonlijk inleveren op het gemeentekantoor tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 12.00 uur.
Stemt u óók voor iemand anders?

u mag voor maximaal 3 andere personen een stem uitbrengen

u brengt de volmachtstem én uw eigen stem tegelijk uit

u neemt mee:
o de ingevulde stempas van die persoon. De persoon waarvoor u stemt vult de achterkant van zijn stempas volledig in en zet zijn handtekening. U zet
ook uw handtekening
o een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt. Het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt mag op 17 maart 2021 niet
langer dan 5 jaar verlopen zijn
of
o het volmachtbewijs dat de gemeente naar u heeft toegestuurd. Daarop staat de persoon vermeld voor wie u mag stemmen.
U hoeft van die persoon geen kopie identiteitsbewijs mee te nemen
In





het stembureau
houden wij ons aan de coronamaatregelen
houdt u uw stempas en uw identiteitsbewijs bij de hand
mag u niet met meerdere personen in een stemhokje
mag u geen andere kiezer machtigen om voor u te stemmen

Laat u iemand anders voor u stemmen?
Kunt u op de dag van de verkiezing niet zelf stemmen? U mag dan een volmacht geven aan een andere kiezer. Dit kunt u op de dag van de verkiezing nog
regelen.

u vult de achterkant van uw stempas volledig in en zet uw handtekening.

de persoon die voor u gaat stemmen, zet ook zijn handtekening.

u geeft uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
Een nieuwe stempas vraagt u aan:

schriftelijk; uw verzoek moet uiterlijk woensdag 10 maart 2021 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn

telefonisch; dit kan tot uiterlijk donderdag 11 maart 2021 vóór 12.00 uur

persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis; dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17.00 uur
Het gemeentekantoor is op 12 maart 2021 hiervoor speciaal open tot 17.00 uur
Uw 'oude' stempas vervalt automatisch bij de aanvraag van een nieuwe stempas. Vindt u uw 'oude' stempas terug? Dan mag u daar niet mee stemmen.
Bent u 70 jaar of ouder?
Door de coronamaatregelen mag u uw stem per brief uitbrengen. U krijgt hiervoor de 'stempluspas' toegestuurd met een stembiljet en een antwoordenvelop.

uw briefstem stuurt u per post op (uw stem moet uiterlijk 12 maart 2021 in de brievenbus zijn gedaan)

of u levert uw briefstem in bij het inleverpunt op het gemeentekantoor, Industrieweg 11 of bij Sporthal De Stoep, Krommestoep 1.
Uw briefstem levert u zonder afspraak in:

op woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur (in het weekend gesloten)

op woensdag 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur

Let erop dat de briefstem uiterlijk woensdag 17 maart voor 21.00 uur bij de gemeente binnen is. Briefstemmen die daarna binnenkomen, tellen niet
mee.
Stemt u liever niet per brief? Met uw 'stempluspas' mag u ook op 15, 16 of 17 maart 2021 uw stem uitbrengen op het stembureau. Vergeet niet uw geldige
identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen! Uw identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Meer informatie
Op www.sliedrecht.nl/verkiezingen leest u meer informatie over stemmen.
Overzicht van alle stemlokalen in de gemeente
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 is een stemmal aanwezig met soundbox zodat blinden
en slechtzienden zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen
Naam en adres stembureau
Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30
Gemeentekantoor, Industrieweg 11

Ook geopend op 15 en 16 maart
Nee
Ja

Sporthal de Basis, Benedenveer 3
Sportzaal de Sprong, Elzenhof 124
Sportzaal 't Crayenest bureau 1, Prickwaert 208
Sportzaal 't Crayenest bureau 2, Prickwaert 208
Bibliotheek AanZet, Scheldelaan 1
Muziekvereniging Crescendo, Kerkbuurt 156
Sporthal de Valk bureau 1, Valkweg 1
Sporthal de Valk bureau 2, Valkweg 1
Trimclubgebouw ABC, Thorbeckelaan 102
Sporthal de Stoep bureau 1, Krommestoep 1
Sporthal de Stoep bureau 2, Krommestoep 1
Maranathakerk, Lijsterweg 2
Tuinfluiterflat, ingang Kievitlaan
Portacabins t/o Anne de Vriesschool, loc.
Baanhoek-West, Menuet 70

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Toegankelijk voor mindervaliden
Ja
Ja, tevens stemmal aanwezig tbv blinden en slechtzienden.
Tevens inleverpunt briefstemmen.
Ja, bevindt zich op de 1e etage en is ook per lift bereikbaar
Ja
Ja.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, tevens inleverpunt briefstemmen
Ja
Ja
Ja. Stembureau is in portacabin (ipv in de school zelf).
Portacabin vindt u t/o Anne de Vriesschool, BaanhoekWest, Menuet 70

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de volgende stembureaus van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend:

Gemeentekantoor, Industrieweg 11 (tevens stemmal aanwezig voor kiezers die slechtziend of blind zijn)

Sporthal de Valk bureau 1, Valkweg 1

Meer informatie
Gemeentekantoor/Gemeentewinkel
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
T. 14 0184 (lokaal tarief)
I. www.sliedrecht.nl

Openingstijden gemeentewinkel
maandag, dinsdag en vrijdag
woensdag en donderdag

09.00 - 12.00 uur
14.00 - 19.30 uur

Stemmen met een stembiljet
U stemt op het stembureau door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Bent u 70 jaar of
ouder? Dan krijgt u apart instructies toegestuurd hoe u per brief kunt stemmen en hoe u het stembiljet kunt invullen.

Uw stem is ongeldig als u op het stembiljet:

een andere kleur gebruikt

meer vakjes rood maakt

tekeningen of teksten toevoegt
Heeft u zich bij het invullen vergist?
Vraag dan een nieuw stembiljet aan de voorzitter. De voorzitter mag u per verkiezing 1 keer een nieuw stembiljet geven.
U vouwt het stembiljet na het invullen zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. U doet het stembiljet gevouwen in de stembus.

U stemt blanco als u op het stembiljet niets invult of schrijft of tekent. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de
stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar is uw stem ongeldig.

