Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Vergelijk alle 7 deelnemende
partijen op de volgende pagina’s.

Algemene informatie
Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor de
verkiezing van de leden van de
gemeenteraad als u:
op 21 maart 2018, 18 jaar of
ouder bent
op 5 februari 2018 (de dag
van de kandidaatstelling) staat
ingeschreven in de gemeente
als u de Nederlandse nationaliteit
heeft of EU-onderdaan bent
of een andere nationaliteit
heeft en 5 jaar legaal (met een
verblijfsvergunning) in Nederland
woont.

Stempas
U hebt een stempas en een
identiteitsbewijs nodig om te
kunnen stemmen.
Als u het recht heeft om te
stemmen, ontvangt u automatisch
een stempas. U ontvangt de
stempas uiterlijk 2 weken
vóór 21 maart 2018 - de datum van
de gemeenteraadsverkiezingen op het huisadres waarop u op
5 februari 2018 stond
ingeschreven. Een huisadres is
het adres dat in de basisregistratie
personen (BRP) vermeld staat.

Ik ga stemmen
en ik neem mee...
Een stempas
Een identiteitsbewijs
een Nederlands paspoort
een Nederlandse identiteitskaart
een Nederlands rijbewijs
een Nederlands verblijfsdocument
eventueel: een identiteitsbewijs
uit een ander EU-land, IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen of
Zwitserland

Een identiteits
bewijs
U moet zich legitimeren om te
voorkomen dat iemand anders
met uw stempas stemt zonder
dat u daarvoor toestemming hebt
gegeven. Daarom vergelijken de
medewerkers van het stembureau
uw persoonsgegevens en de
foto op uw identiteitsbewijs
met de persoonsgegevens op

uw stempas. Om die reden is
het verplicht om niet alleen uw
stempas mee te nemen als u
gaat stemmen, maar ook uw
identiteitsbewijs.
Identiteitsbewijs mag
verlopen zijn
Op 21 maart 2018 mag uw
identiteitsbewijs niet langer dan
5 jaar verlopen zijn. Dat betekent
dat op uw identiteitsbewijs staat:
geldig tot 22 maart 2013.
Een geldigheidsdatum na 22 maart
2013 is altijd goed.
Identiteitsbewijs langer dan
5 jaar verlopen?
Dan hebt u 2 mogelijkheden:
u vraagt een nieuw
identiteitsbewijs aan
u machtigt iemand anders om
uw stem uit te brengen. U moet
dan een schriftelijke volmacht
aanvragen.
Let op:
U kunt in dit geval geen
onderhandse volmacht afgeven.
Bij een onderhandse
volmacht hebt u namelijk een
identiteitsbewijs nodig. Een
stempas of kiezerspas is alleen
geldig in combinatie met een
identiteitsbewijs dat niet langer
dan 5 jaar verlopen is.
Identiteitsbewijs kwijt
Komt u er kort voor de
verkiezingen achter dat uw
identiteitsbewijs kwijt bent?
Vraag dan een nieuw document
aan. Met een verklaring van
vermissing en een ander
document waarop uw naam en
pasfoto staan mag u zelf uw
stem uitbrengen. De verklaring
van vermissing vraagt u aan de
balie (gemeente) als u een nieuw
document aanvraagt. U mag met
de verklaring van vermissing niet
een ander voor u laten stemmen.
Voorbeelden van andere
documenten zijn onder andere:
uw ov-chipkaart of collegekaart.
Identiteitsbewijs beschadigd
Als uw identiteitsbewijs alleen
ezelsoren heeft, is dit bewijs wel
geldig om mee te stemmen. Als uw
identiteitsbewijs een scheur of een
breuk heeft in de pagina waarop
uw gegevens staan (houderpagina)
dan is dit document niet geldig om
mee te stemmen.

Stemlokalen
U mag uw stem uitbrengen tussen
07.30 - 21.00 uur. De stemlokalen
zijn bereikbaar voor mindervaliden.
Rond 8 maart ontvangt u de
lijst met kandidaten die zich
verkiesbaar stellen voor de
gemeenteraad in Sliedrecht.

Stempas kwijt
U kunt niet stemmen als u geen
geldige stempas heeft. Bent u uw
stempas kwijt of heeft u deze niet
ontvangen? Haal dan tijdens de
openingstijden een vervangende
stempas op bij de balie van uw
gemeente. Dit kan tot uiterlijk
1 dag voor de verkiezingen tot
12.00 uur. U neemt daarvoor uw
identiteitsbewijs mee. Als u toch
uw stempas terug vindt, is dat
geen probleem. Alleen de laatst
afgegeven stempas is geldig!

Stemmen in een
andere gemeente
Bij de verkiezing van de
gemeenteraad mag u alleen
stemmen in de gemeente
waarin u op 5 februari 2018 staat
ingeschreven.

Niet zelf stemmen
U mag iemand machtigen om
voor u te stemmen. Dat kan op
2 manieren:
1. Onderhandse volmacht
Een onderhandse volmacht hoeft
u niet van tevoren aan te vragen.
Dit type volmacht kunt u regelen
tot op de dag van de verkiezingen
(21 maart 2018). U mag deze
machtiging niet op het stembureau
zelf invullen. Dit moet u dus vooraf
(bijvoorbeeld thuis) regelen.
Zo werkt het:
op de achterkant van uw stempas
staat een ‘volmachtbewijs’
u mag alleen iemand machtigen
die voor dezelfde verkiezing mag
stemmen. u vult de naam in van de
persoon die u wilt machtigen en
zet uw handtekening
de persoon die u wilt machtigen,
zet ook zijn/haar handtekening
geef de gemachtigde op de dag
van de verkiezing (21 maart 2018)

Overzicht van alle stemlokalen in
de gemeente
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
1.

Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30

2. De Reling, Industrieweg 13
3. ASVZ (Merwebolder), Touwbaan 1
4. School De Sprong, Elzenhof 124
5. School Anne de Vries, Deltalaan 200
6. Huize Overslydrecht, Scheldelaan 3
7. Voormalige BSO Pluk, Maaslaan 10
8. Verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 200
9. Prins Willem-Alexanderschool, Valkweg 2
10. Trimclubgebouw ABC, Thorbeckelaan 102
11. De Stoeprand, Krommestoep 1
12. Zorgcentrum Parkzicht, Lijsterweg 27
13. Tuinfluiterflat, Ingang Kievitlaan
14. Prins Willem-Alexanderschool, Prof. van der Waalslaan 2
15. Hof van Sliedrecht, Lijsterweg 31
16. School Anne de Vries, locatie Baanhoek-West, Menuet 70

uw identiteitsbewijs mee of een
kopie daarvan. Dat mag ook een
foto op zijn/haar mobiele telefoon
of tablet zijn.
de gemachtigde laat uw
identiteitsbewijs (of de foto
daarvan) op het stembureau zien
de gemachtigde brengt uw stem
tegelijk op hetzelfde stembureau
uit met zijn/haar stem

Verblijft u tijdelijk in het
buitenland en u staat wel in
Nederland ingeschreven? U mag
iemand machtigen om voor u te
stemmen voor de gemeenteraad.
Dat kan op 2 manieren:

2. Schriftelijke volmacht
Bij een schriftelijke volmacht
krijgt de persoon die voor u
gaat stemmen per post een
volmachtbewijs toegestuurd.
U vult de schriftelijke volmacht in.
U stuurt de schriftelijk aanvraag
naar:

Website:
www.sliedrecht.nl/verkiezingen

Gemeente Sliedrecht
Team verkiezingen
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Contactgegevens
Team Dienstverlening:

De gemeente moet uw schriftelijke
aanvraag uiterlijk 16 maart 2018
ontvangen hebben. Na 16 maart
2018 kunt u alleen nog een
onderhandse volmacht geven.
De persoon die u voor u laat
stemmen, mag per verkiezing
maximaal 2 volmachten
aannemen.
Intrekken volmacht
U trekt de volmacht in door de
stempas aan de gemachtigde
terug te vragen. Dit kan tot het
moment dat deze persoon voor u
gaat stemmen. Daarna kunt u de
volmacht niet meer intrekken.

1. met een onderhandse volmacht
2. met een schriftelijke volmacht

Team Dienstverlening
Drechtsteden
Bij het team Dienstverlening kunt
u terecht met uw vragen over de
verkiezingen.

Bezoekadres:
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Tel. 14 0184
Openingstijden:
ma
09:00 - 12:00 uur
di
09:00 - 12:00 uur
wo
14:00 - 19:30 uur
do
14:00 - 19:30 uur
vr
09:00 - 12:00 uur

