Oproep voor de verkiezing
van de leden van
de gemeenteraad op
woensdag 16 maart 2022

Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens gemeente

S T EM PA S

Wanneer en waar kunt u stemmen?
Met deze stempas kunt u stemmen op woensdag 16 maart 2022
van 7.30 tot 21.00 uur. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022
is een aantal stemlokalen open van 7.30 tot 21.00 uur. U kunt met
deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente.
Maar let op
p: mogelijk is het stemlokaal van uw keuze niet op alle
stemdagen geopend. Kijk op de website van uw gemeente of
informeer bij uw gemeente.

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
- Deze stempas
- Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een
ander EU-land. De geldigheid van deze documenten mag bij het
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U mag ook een
verblijfsdocument meenemen.
Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is
het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en
adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas
is strafbaar.

Verlies of beschadiging van uw stempas
Raakt de stempas kwijt of is deze beschadigd, vraag dan een
vervangende stempas aan bij uw gemeente. Dit kan zowel schriftelijk
als aan het loket tot en met vrijdag 11 maart 2022, uiterlijk 17.00 uur.
Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig
Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit
Nederland of een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten
mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Op de documenten
moet bij “geldig tot” 17 maart 2017 of een latere datum staan.
U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument.

Let op! Geef deze stempas met een kopie van uw identiteitsbewijs
alleen mee aan een andere persoon nadat de stempas door
u en uw gemachtigde is ingevuld en ondertekend.

VOLMACHTBEWIJS
Dit is mijn stempas (mijn naam staat op de voorzijde vermeld).
Ik stem niet zelf en machtig een andere persoon (de gemachtigde)
om voor mij te stemmen. Ik heb die persoon daarvoor een kopie van
mijn identiteitsbewijs gegeven.
Mijn handtekening

Heeft u geen identiteitsbewijs?
Vraag dan op tijd een identiteitsbewijs aan bij uw gemeente. Kunt u dit
niet, vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. Dat kan met
een schriftelijke volmacht. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Informeer
bij uw gemeente, of kijk op de website van uw gemeente. Zorg dat uw
aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur, is ontvangen door
uw gemeente.

Ik machtig de volgende persoon om voor mij te stemmen:

Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?

Adres: .............................................................................................................................................................

U kunt dit op twee manieren doen:
1. Vul het volmachtbewijs hiernaast in en geef dit – met een kopie van
uw identiteitsbewijs – mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
Of:
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij uw gemeente. Informeer
daarnaar bij uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente.
Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur,
is ontvangen door uw gemeente.

...........................................................................................................................................................

Naam van de gemachtigde: ..................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................
Handtekening van de gemachtigde

...........................................................................................................................................................

Als gemachtigde moet u:
- de volmachtstem tegelijk uitbrengen met uw eigen stem;
- een kopie meenemen van het identiteitsbewijs van degene
voor wie u stemt.
Let op! U mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen voor
de gemeenteraadsverkiezing.

