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Verkiezingen 20 maart
Waar kunt u stemmen?

Verkiezingen Provinciale Staten
en Waterschappen
Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor zowel de leden
van de Provinciale Staten als de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen. Om te kunnen stemmen moet
u 18 jaar of ouder zĳn en mag u niet zĳn uitgesloten van het
kiesrecht.
Kiezers voor de Provinciale
Staten verkiezingen moeten
de Nederlandse nationaliteit
hebben. Kiezers voor de Waterschapsverkiezingen moesten op 4 februari in een waterschap wonen.
Waar gaan de Provinciale
Staten over?
De Provinciale Staten zijn de
volksvertegenwoordigers van

de provincie. Zij controleren de
gedeputeerde staten en bepalen het beleid van de provincie. Provincies zijn verantwoordelijk voor verschillende zaken,
zoals: de inrichting van het landelijk gebied, het regionaal economisch beleid en zij kunnen de
locatie van bedrijventerreinen
bepalen. De Provinciale Staten
kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen

Stempas en legitimatie

drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen.
Wat doen de waterschappen?
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aan- en afvoer
van water, het zuiveren van
rioolwater en het onderhoud
van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook
(vaar)wegen.

U heeft onlangs twee stempassen ontvangen; één stempas voor
de waterschapsverkiezingen en één voor de Provinciale Staten
verkiezingen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan
krĳgt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.

identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en u een geldige stempas
óf volmachtbewijs met identiteitsbewijs van de volmachtgever heeft.

U moet zich in het stembureau
identificeren als u komt stemmen. Het identiteitsbewijs mag

Stempas kwĳt?
Heeft u uiterlijk 7 maart geen
stempas ontvangen of bent
u deze kwijt? Dan kunt u een
schriftelijk verzoek doen om een
vervangende stempas aan te
vragen. Het aanvraagformulier
hiervoor downloadt u op www.
gouda.nl/verkiezingen of haalt u
af in het Huis van de Stad. Uw
schriftelijk verzoek moet uiterlijk
vijf dagen voor de verkiezing bij
de gemeente zijn ontvangen. U
kunt ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit
kan tot 12.00 uur op de dag vóór
de stemming. Hiervoor moet u
zich persoonlijk met uw legitimatiebewijs melden in het Huis van
de Stad.

maximaal 5 jaar verlopen zijn op
de dag van de stemming. U kunt
stemmen als het stembureau uw

Er zijn 35 stembureaus in Gouda. Op www.gouda.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van
alle stembureaus. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot
21.00 uur, met uitzondering van
het stembureau in het Huis van
de Stad. Dit stembureau is al om
6.30 uur open. Belangstellende
kiezers mogen aanwezig zijn tijdens de tijd dat het stembureau
zitting houdt. Dit is dus ook na
21.00 uur als de stemmen worden geteld.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet

toegestaan. Als personen met
een verstandelijke handicap niet

zonder hulp kunnen stemmen,
wordt aangenomen dat zij niet
zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is
een uitgangspunt van het kiesrecht.
Stemmen voor iemand met
een verstandelĳke beperking
Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen

Op wie kunt u stemmen?
Binnenkort ontvangt u de kandidatenlijst. Op deze lijst ziet u
op wie u kunt stemmen, vindt
u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat

Iemand gaat voor u stemmen
(volmacht)
Als u niet in de gelegenheid bent
om zelf te stemmen, dan kunt u
iemand machtigen om voor u te
stemmen. Dit kan via uw stempas via een machtigingsfomulier
op www.gouda.nl/verkiezingen
of u haalt het machtigingsbewijs
in het Huis van de Stad af. U mag
zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd
zijn voor dezelfde verkiezing. De
gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn of haar
eigen stem uitbrengen.

Tel. 14 0182

aangegeven welke stemlokalen
zo zijn gelegen of ingericht dat
kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk
zelfstandig kunnen uitbrengen.

De kandidatenlijsten worden
ook bezorgd bij adressen waar
een ja-nee of nee-nee sticker
op de brievenbus is geplakt.

Stemmen in een andere
gemeente
Met een kiezerspas kunt u voor
de verkiezing van Provinciale Staten overal in Zuid-Holland
stemmen. Voor de verkiezingen
voor het waterschap kunt u overal binnen uw waterschap stemmen. Het aanvraagformulier voor
een kiezerspas downloadt u via
www.gouda.nl/verkiezingen of
haalt u af in het Huis van de Stad.

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing bij de gemeente zijn ontvangen. U kunt ook persoonlijk een
vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot 12.00 uur op de
dag vóór de stemming. Hiervoor
moet u zich persoonlijk met uw
legitimatiebewijs melden in het
Huis van de Stad.

Ronselen van volmachten is
strafbaar
Alleen uit eigen beweging mag
een kiezer een volmacht geven.
Het benaderen van kiezers met
het verzoek een volmacht te verlenen is strafbaar. Dit heet ook
wel ronselen van volmachten.

te verrichten voor iemand met
een verstandelijke beperking?
Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt niet geaccepteerd. Wel kan de kiezer met
een verstandelijke beperking u
een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van
de volmachtgever zelf. Hij of zij
moet de volmacht zelf ondertekenen.
E-learning voor kiezers met
een verstandelĳke beperking
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen vaak ingewikkeld. Voor
hen is een e-learningmodule ontwikkeld. Kijk hiervoor op
www.hoewerktstemmen.nl.
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Stemmen voor Provinciale Staten en waterschap Rijnland kan,

Gouda ligt in twee waterschappen: Rijnland en Schieland en
Krimpenerwaard. Woont u in
postcodegebied 2801 t/m 2807,
dan ontvangt u een stempas

Hulp bij stemmen
Niet voor iedereen is het makkelĳk of mogelĳk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbĳ een rol spelen. Hulp bĳ het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelĳke (bĳvoorbeeld
visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelĳke
beperking hulp nodig heeft bĳ het stemmen, dan kan hĳ hulp
krĳgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een
stembureaulid.

voor het waterschap Rijnland.
Woont u in het postcodegebied
2808 t/m 2809, dan krijgt u een
stempas voor het waterschap
Schieland en Krimpenerwaard.

met uw stempas en legitimatiebewijs, in elk stembureau in
Gouda. Stemmen voor waterschap Schieland en Krimpenerwaard kan alleen in één van de
volgende stembureaus: Zorgcentrum De Hanepraij, het Huis
van de Stad of Kindcentrum de
Ontdekkingsreizigers.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

De ‘Stem jij ook? Verkiezingskrant’
in begrijpelijke taal
De ‘Stem jij ook? Verkiezingskrant’ is speciaal gemaakt voor
mensen die moeite hebben met
lezen. In simpele taal met heldere illustraties wordt uitgelegd
waar de provincie over gaat,

waarom stemmen belangrijk is,
hoe je moet stemmen en wat de
waterschapsverkiezingen zijn.
De krant is af te halen bij de balie in het Huis van de Stad.

Verkiezingsmarkt
Meer weten over de verkiezingen
of in contact komen met de politieke partijen? Op zaterdag 16
maart is er Achter de Waag een
verkiezingsmarkt. Deze duurt
van 9.00 tot 16.00 uur. U bent
van harte welkom!

Meer weten?
Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op
www.gouda.nl/verkiezingen en
op www.elkestemtelt.nl.

www.gouda.nl/twitter
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