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Wist u dat...

Wist u dat...

...er in Wijdemeren 18.893 mensen
mogen stemmen bij de verkiezingen
voor Provinciale Staten?
Bij de waterschapsverkiezingen
mogen 19.495 inwoners hun stem
uitbrengen. Weet u nog niet op
wie u gaat stemmen? Doe dan de
stemhulp op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.

...er vijftien partijen zijn waarop u
kunt stemmen bij de Provinciale
Statenverkiezingen? Deze stemmen
worden verdeeld over 55 zetels.
Bij de waterschapsverkiezingen
kunt u kiezen uit twaalf partijen.
De stemmen gaan naar de 23 leden
van het algemeen bestuur.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Laat uw stem horen
De stempassen zijn bezorgd, de
verkiezingsposters hangen langs
de weg en via tv-spotjes wordt
u opgeroepen om woensdag 20
maart te gaan stemmen. En ook
ik wil u overtuigen dit ook echt te
gaan doen.
Bij deze verkiezingen kunt u een stem
uitbrengen voor de leden van de

Provinciale Staten van Noord-Holland
en voor het algemeen bestuur van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Voor velen een ‘ver van mijn bed show’.
Niets is minder waar. Een greep uit
onderwerpen waarbij u te maken heeft
met de provincie of het waterschap:
het mogelijk verbreden van de N201,
het opnieuw aanbesteden van het
openbaar busvervoer, de fusieplannen

Wat doet de provincie?
Provinciale Staten regelen veel in de provincie:

en de projecten in het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Onderwerpen
die juist heel dichtbij spelen. Weten welke
kandidaat het dichtst bij uw politieke
voorkeur staat? Vul dan de kieswijzers
in. U treft ze op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Wat doet het
waterschap?
Er zijn 21 waterschappen in Nederland.
Het grondgebied van Wijdemeren hoort
bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Zij beslissen bijvoorbeeld over:

Ruimte
• De provincie beslist waar woningen,
wegen en natuurgebieden komen.
• De provincie bepaalt waar boeren een
bedrijf mogen starten. Ook maken zij
regels waar boeren zich aan moeten
houden.

Hoe voorkomen we overstromingen?

Hoe maken we het rioolwater schoon?

Hoe houden we het water in meren
en sloten schoon?

Streekbussen
• De provincie regelt dat er bussen
rijden tussen gemeenten en waar de
bushaltes zijn.

Natuur en water
Provinciale wegen
• Rij je wel eens over een N-weg?
De provincie zorgt voor deze
provinciale wegen.

• De provincie zorgt, samen met het
waterschap, voor gezond zwemwater in
meren en plassen.
• De provincie zorgt voor natuurgebieden.
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Twee verkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn er twee verkiezingen:
Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u officieel Nederlands?

Bent u officieel Nederlands of heeft u een geldige verblijfsvergunning?

Dan mag u stemmen bij de
Provinciale Statenverkiezingen in uw provincie.

Dan mag u stemmen bij de
waterschapsverkiezingen in uw waterschap.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post één of twee stempassen
gekregen. Voor de waterschapsverkiezingen
en/of voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Op de stempas staat welk stembureau
dicht bij uw huis is. Ook heeft u twee
kandidatenlijsten ontvangen.

U ziet op de twee kandidatenlijsten welke
partijen meedoen aan de verkiezingen.
Stemhulp nodig? Gebruik de stemhulpen
op de website van de provincie en het
waterschap of kijk op www.mijnstem.nl.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen.
Er zijn in Wijdemeren elf stembureaus.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs
(rijbewijs, identiteitskaart, paspoort) mee.
U mag stemmen bij ieder stembureau in de
gemeente. De stembureaus zijn open van
7.30 tot 21.00 uur.

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas
in. Na de controle van uw stempas krijgt u
één of twee stembiljeten met alle politieke
partijen en kandidaten.

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. Fout gemaakt? Vraag
een nieuw stembiljet. Stop de stembiljetten
vervolgens in de juiste stembus.

Na negen uur ’s avonds worden de stemmen
geteld. De voorlopige uitslag maken we
bekend via www.wijdemeren.nl.
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Hier kunt u stemmen
’s-Graveland

Loosdrecht
❿
11

Kortenhoef
❷ De Dobber, Meenthof 46

❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51
❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
den Berg

❸ Veenstaete, Oudergaarde 1
❸
❹❷

❹ Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56

Kortenhoef

Ankeveen

❻ Gemeentehuis, Rading 1

❺
Ankeveen

❶

’s-Graveland

❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

❾ Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
11 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,

❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

Platanenlaan 1

❾

❻
❼
Loosdrecht
❽

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor
mindervaliden

Breukeleveen
* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk
* voor minder validen.

Zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders vragen om voor u te
stemmen. Er zijn twee opties: een onderhandse
volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet een handtekening op de achterkant van
de stempas. De persoon die voor u gaat
stemmen moet ook een handtekening zetten.
3. Geef uw stempas én een kopie van uw
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de
persoon die voor u gaat stemmen. Degene
die voor u gaat stemmen moet in Wijdemeren
wonen en zelf ook zijn/haar stem uitbrengen
voor de verkiezing.

Schriftelijke volmacht:
1. Download het formulier voor een schriftelijke
machtiging op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019, vul dit in en zorg dat het
uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente is.
2. De persoon die voor u gaat stemmen krijgt
de schriftelijke volmacht thuis gestuurd.
Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet
in Wijdemeren te wonen, maar moet wel
zijn/haar eigen stem uitbrengen voor de
verkiezing.

Stempas kwijt?
U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen.
Deze neemt u mee als u gaat stemmen.
Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt
of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag
een nieuwe stempas aan bij Burgerzaken.
Doe dit vóór 19 maart, 12.00 uur. Neem uw
identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

Centraal tellen
Wijdemeren doet mee aan een experiment
met het centraal tellen van de stembiljetten.
Op de verkiezingsavond wordt er op
partijniveau geteld en maken we een voorlopige
verkiezingsuitslag bekend. Het tellen van de
stemmen voor de afzonderlijke kandidaten
gebeurt in het openbaar op donderdag 21
maart in het Gemeentelijk Stembureau (raadzaal
gemeentehuis, Loosdrecht).
Van 8.30 tot 12.00 uur worden de stemmen voor
Provinciale Staten geteld en van 12.30 tot 14.30
uur van de waterschapsverkiezingen.

