
Wist u dat... Uitslagenavond

Volgende week is het zover. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Burgemeester Crys Larson: “Er valt echt iets te kiezen. U heeft 
invloed op de partijen die de komende vier jaar Wijdemeren gaan 
besturen, dus laat van u horen!”

Crys Larson: “De gemeenteraad gaat 

over veel belangrijke onderwerpen die 

in uw buurt en omgeving spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan het onderhoud van het 

groen, (verkeers)veiligheid, woningbouw, 

(jeugd)zorg en de speelplekken voor 

kinderen. Wilt u hierop invloed hebben, 

ga dan stemmen!” 

Livestream slotdebat
Welke partij past het beste bij u? Op 

donderdag 10 maart om 20.00 uur is 

het slotdebat met alle politieke 

partijen. De plekken in het gemeen-

tehuis zijn inmiddels vol, maar niet 

getreurd... u kunt het slotdebat volgen 

via een livestream. De lijsttrekkers gaan 

met elkaar in debat over belangrijke 

lokale thema’s, zoals woningbouw. 

Met scherpe stellingen en snelle de-

batrondes belooft het een interessante 

avond te worden. Daarnaast is er ruimte 

voor aanwezigen om de politici recht-

streeks een vraag te stellen. Volg de 

livestream op www.wijdemeren.nl en via  

facebook.com/GemeenteWijdemeren.

Voor het eerste stemmen?
Mag jij volgende week voor het eerst 

stemmen? Dan heb je deze week post 

ontvangen van de burgemeester. Neem 

deze kaart mee als je gaat stemmen en je 

krijgt van ons een set draadloze oordop-

jes cadeau. Zien we jou ook op één van 

de 14 stembureaus? Tot dan!

Municipal elections: 14, 15, 16 March
Municipal elections will be held on Wednesday 16 March from 7.30 to 21.00.  
By casting your vote, you help determine who will sit on the municipal council.  
The council members will set municipal policy for the next four years.

A number of polling stations will also 

be open on Monday 14 and Tuesday 15 

March from 7.30 to 21.00. Check www.

wijdemeren.nl/verkiezingen to see where 

they are.

Who can vote?
• EU-citizen of at least 18 years of age 

and registered with the municipality 

on 31 January 2022 or; 

• Non-EU-citizen of at least 18 years of 

age, living in the Netherlands legally 

and uninterruptedly for at least 5 years 

and in possession of a valid residence 

permit.

What do you need in order to vote?

Your polling card
If your allowed to vote, you received your 

polling card (stempas) in the post. 

Proof of identity
The following are considered valid proof 

of ID: all passports, identity cards and 

driving licences from EU countries and 

from Iceland, Liechtenstein and Norway; 

a passport or identity card from Switzer-

land or a residence document issued by 

the Netherlands. If your identity docu-

ment has expired, the expiry date must 

be less than five years ago.

If your polling card is lost or damaged, 

you can request a new one on www.

wijdemeren.nl/verkiezingen. This can be 

done up to 17.00 on Friday 11 March.

Where to vote
To find the polling station nearest to you, 

visit www.wijdemeren.nl/verkiezingen. 

Keep in mind that your preferred polling 

station might not be open on all the days 

mentioned above.

Unable to get to the polling 
station?
If you are unable to get to the polling sta-

tion, you can authorise someone else to 

vote for you. 

Fill in the back of your polling card. Give 

your polling card to the person you would 

like to vote for you. You should also give 

them a copy of your identity document. 

This can also be a photo taken on your 

mobile phone or tablet. Make sure that 

the information can be clearly read.

Twee bijzondere 
stemlocaties
Lees meer op de volgende pagina.

#laatvanjehoren

Kom naar de verkiezingsavond in het 
gemeentehuis! Onder het genot van 
een hapje en een drankje maken we 
de voorlopige uitslag per  
stembureau en op  
partijniveau bekend.
Ook de landelijke 
uitslagen zijn live te 
volgen.

• Er tijdens de verkiezingen  
190 vrijwilligers meehelpen.

• Er 19.000 rode potloden 
besteld zijn. Voor iedere 
stemmer een eigen 
potlood.

• Er 309 18-jarigen 
voor het eerst 
mogen stemmen.

 
@gemwijdemeren/GemeenteWijdemeren

 
/gemeentewijdemerenVolg ons ook op: www.wijdemeren.nl
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We hebben dit jaar op twee bijzondere plekken een stembureau ingericht. Stembureaus met iets extra’s! 

Gaat u stemmen bij restaurant Brambergen? Sluit dan meteen aan bij een 

wandeling met de boswachter. De ’s-Gravelandse buitenplaatsen kennen namelijk 

een boeiende geschiedenis. Wat in de 17e eeuw begon als investering van rijke 

Amsterdamse kooplieden in ontgonnen heidegebied, groeide door de eeuwen 

heen uit tot een prachtig historisch natuurgebied met statige landhuizen op 

parkachtige landgoederen. Wandel na het stemmen met de boswachter een uur 

lang over de landgoederen Boekesteyn en Schaep en Burgh en ontdek alles over de 

cultuurhistorie van de buitenplaatsen, de bewoners, het bijzondere landschap en de 

rijke historie van de tuinen.

De wandelingen starten om 10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur vanaf het 

plein voor van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. 

U kunt tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen ook statig stemmen in een van de 

bijgebouwen op het terrein van Kasteel Nederhorst den Berg. Speciaal voor deze 

verkiezingsdag openen Stadsherstel Amsterdam en de Harmine Wolters Stichting 

een deel van het kasteel voor bezoekers. Tussen 9.30 en 12.00 uur en 13.30 en 

16.00 uur kunt u de Grote Zaal, bibliotheek met bijbehorende torenkamers én de 

tuinen bezoeken. Een unieke gelegenheid! Er zijn mensen aanwezig die meer over 

het kasteel kunnen vertellen. Ook zal Stadsherstel laten zien welke plannen zij met 

het kasteel en het landgoed hebben.

Het stembureau is rolstoeltoegankelijk. Het kasteel is helaas (nog) niet toegankelijk 

voor bezoekers in een rolstoel.

foto: Martin van Lokven

Hier kunt u stemmen

Geopend van 7.30 tot 21.00 uur

Bijzondere stemlocaties
van 09.30 tot 17.30 uur

Alle locaties zijn toegankelijk 
voor mindervaliden, behalve de 
Hervormde Kerk in ‘s-Graveland

Stemlocaties 16 maart  Stemlocaties 14, 15 en 16 maart  

Bijzondere stemlocaties 16 maart 

Twee bijzondere stemlocaties

’s-Graveland
1  Hervormde Kerk, Noordereinde 14 

Kortenhoef 

3  Sporthal de Fuik, Zuidsingel 56

4  Parochiezaal ‘t Achterom, Kerklaan 26 

Ankeveen
5  ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

Loosdrecht
7  Sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49

8  Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

9  Basisschool de Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
10  VV Nederhorst, Platanenlaan 1

11  De Bergplaats, Kerkstraat 7

Kortenhoef 

2  De Blinker, Parklaan 5

Loosdrecht
6  Gemeentehuis, Rading 1 

Nederhorst den Berg
12  Sporthal de Blijk, Blijklaan 3

’s-Graveland
13   Restaurant Brambergen, Noordeinde 54-D

Nederhorst den Berg
14   Kasteel Nederhorst, Slotlaan 4

Kom stemmen bij Natuurmonumenten of Kasteel Nederhorst den Berg!

Breukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

Ankeveen
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GA NAAR HET STEMBUREAU 

 

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 

maart zijn de verkiezingen. Neem uw stempas 

en identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart, 

paspoort) mee. U mag stemmen bij ieder 

stembureau in de gemeente. Bekijk hiernaast 

welke stembureaus geopend zijn op welke dag. 

De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 

21.00 uur. Behalve de bijzondere stembureaus. 

Die zijn open van 9.30 tot 17.30 uur.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS 

 

U heeft per post  een stempas gekregen. Een 

week voor de verkiezingen ontvangt u de 

kandidatenlijsten. 

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

 

In Wijdemeren doen zeven partijen mee  

aan de verkiezingen: De Lokale Partij, CDA,  

DorpsBelangen, VVD, PvdA-GroenLinks,  

D66 en ChristenUnie.  

Op www.wijdemeren.nl/politiekepartijen staan 

de verkiezingsprogramma’s van de partijen.

LEVER DE STEMPAS IN 

 

Op het stembureau levert u de stempas in en 

laat u uw identiteitsbewijs zien. Na de controle 

van uw stempas krijgt u een stembiljet met alle 

politieke partijen en kandidaten.

STEMMEN! 

 

In het stemhokje maakt u het hokje rood van de 

kandidaat waarop u wilt stemmen. Uw stem is 

alleen geldig als er één hokje rood is gemaakt. 

Er mag niets anders op geschreven worden. 

Foutje gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet. 

Het stembiljet stopt u vervolgens in de stembus.

DE UITSLAG 

 

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen 

geteld. De  voorlopige uitslag op partijniveau 

maken we bekend via www.wijdemeren.nl. Ook 

bent u van harte welkom bij de verkiezingsavond 

vanaf 22.00 uur in het gemeentehuis van 

Wijdemeren (Rading 1, Loosdrecht). 

“ Ik stem omdat je dan invloed 
uitoefent op wat er in de 
gemeente gebeurt.”

NICK
NEDERHORST DEN BERG
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Verkiezingen, en dan?

De uitslag 

De stemmen zijn 

geteld: het is duidelijk 

welke partijen in de 

gemeenteraad komen.

Samenwerken
Het komt bijna nooit voor dat één 

partij een meerderheid heeft in de 

gemeenteraad. De grootste partij 

onderzoekt met welke andere 

partijen ze kan samenwerken. 

Onderhandelen
De partijen maken afspraken voor de komende vier jaar. 

De plannen kunnen alleen doorgaan als meer dan de 

helft van de raadsleden het ermee eens is.

Akkoord
De partijen die gaan samenwerken, 

leggen in een akkoord vast welke 

plannen zij hebben voor de gemeente.

Wethouders
De samenwerkende 

partijen leveren de 

wethouders voor 

het college van 

burgemeester en 

wethouders. Samen 

met de burgemeester 

zijn zij verantwoordelijk 

voor de uitvoering van 

de plannen.

16
maart

“ Ik stem omdat dat écht een 
mooie kans is om mee te 
denken over alles wat er in 
de gemeente gebeurt.”SELMA

KORTENHOEF

U mag dan iemand anders uit 
Wijdemeren vragen om te stemmen. 
Hiervoor moet u drie dingen doen: 

1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon een 

handtekening.
3. Geef aan die persoon uw stempas en een 

kopie van uw identiteitsbewijs mee.

U heeft een stempas thuis gestuurd 
gekregen. Deze pas neemt u mee als  
u gaat stemmen. 
 
Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen 
stempas ontvangen? Vraag een nieuwe 
stempas aan via www.wijdemeren.nl/
verkiezingen. Doe dit voor vrijdag 11 maart, 
17.00 uur.

Heeft u klachten die horen bij corona? 
 
Ga dan niet naar het stembureau. Vraag 
iemand anders om voor u te stemmen. 

U mag op het stembureau een mondkapje 
dragen, maar dit is niet verplicht. Wij zorgen 
voor voldoende ruimte op het stembureau, 
zodat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te 
houden. Bij de ingang van het stembureau is 
desinfectiemiddel beschikbaar.

Zelf niet stemmen?  Stempas kwijt? Klachten?
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