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26 zetels

Wie mogen
stemmen?

751 mensen worden gekozen als lid
van het Europees Parlement.
Daarvan komen er 26 uit Nederland.
Zij beslissen de komende vijf jaar
over de EU-regels. Met uw stem
kiest u welke Nederlander in het
Europees Parlement een plek krijgt.

Volg ons ook op:

Bent u 18 jaar of ouder, officieel
Nederlands of heeft u een paspoort
van een ander EU-land en heeft u
zich bij de gemeente geregistreerd?
Dan mag u op 23 mei stemmen op
een Nederlandse kandidaat.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Donderdag 23 mei: verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn er voor
de derde keer verkiezingen dit jaar.
Ditmaal wordt u gevraagd aan te
geven welke Nederlander wat u
betreft in het Europees Parlement
een zetel krijgt. Uw stem laten
horen in Europa is uw goed recht.
Mijn advies: maak daar gebruik van!
Europa en het nut en de noodzaak
ervan is een veelbesproken onderwerp.

Begrijpelijk; Europese politiek lijkt ver
weg. Toch heeft u er als inwoner en wij
als gemeente best vaak mee te maken.
Hoe? Dat leest u onder meer in deze
verkiezingsspecial.

Stemwijzer
Wat uw standpunt ook is, ik raad u aan
dit standpunt tot uiting te brengen bij
deze verkiezingen. Laat weten wat u als
Europees burger belangrijk vindt.

Wat doet het Europees Parlement?
ECONOMIE
De EU-landen besluiten bijvoorbeeld dat
sommige gebieden in de EU meer geld moeten
krijgen, omdat daar nieuwe technieken worden
ontwikkeld.

KLIMAAT
Het verbeteren van het klimaat gaat beter als
landen samenwerken. De EU wil dat minder
uitlaatgassen en andere vervuilende stoffen in
de lucht komen en dat je alleen bomen mag
kappen als je ook nieuwe bomen plant.

MENSEN DIE NAAR DE EU KOMEN
Door oorlog en armoede komen mensen
uit andere landen naar de EU. De EU-landen
spreken af naar welk land deze mensen
kunnen gaan en hoe zij worden opgevangen.
Ook bekijkt de EU hoeveel mensen er naar de
EU mogen komen.

Kies de partij of de persoon die bij
uw mening past en maak gebruik van
uw stemrecht. Wilt u weten welke
Nederlander het dichtst bij uw politieke
voorkeur staat? Maak dan gebruik
van de stemwijzer. U treft deze op
www.stemwijzer.nl.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Daarnaast stemt de EU ook over
een aantal nieuwe regels die ook
invloed op uw leven hebben:

Hoe duur of goedkoop bellen naar
andere EU-landen is.

Regels voor schadelijke stoffen op
de werkplek.

Afspraken over handel met landen
buiten de EU. Die afspraken hebben
invloed op hoeveel wij verdienen door
handel met landen buiten de EU.

Regels voor gebruik van
persoonsgegevens bij reizen.
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Wie besturen de EU?
DE EUROPESE RAAD

In de Europese Commissie zitten 28
commissarissen. Eén uit elk land van
de EU. De Europese Commissie stelt
nieuwe regels voor en controleert of de
28 landen zich aan de regels van de EU
houden.

Deze raad bestaat uit de leiders van de
EU-regeringen. De Nederlandse ministerpresident Mark Rutte zit in de Europese
Raad. Deze raad neemt de belangrijkste
beslissingen en bepaalt de grote lijnen.
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Waar mag ik stemmen?

Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Zij worden op donderdag 23 mei gekozen door kiezers uit de 28 EU-landen
Het parlement werkt samen met andere onderdelen van de EU:
EUROPESE COMMISSIE

Wijdemeren

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
In deze raad zitten telkens andere
ministers. Er zit altijd één minister in uit
elk land van de EU. Gaat het over regels
voor de landbouw? Dan zitten de 28
ministers van landbouw in de raad.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie mogen voorstellen van de Europese Commissie goedkeuren of aanpassen.
Voorstellen zijn pas een nieuwe regel als het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het met elkaar eens zijn.
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❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*
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Kortenhoef
❷ De Dobber, Meenthof 46
❸ Veenstaete, Oudergaarde 1

❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
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❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51

❶
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❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

❾ Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
11 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,
Platanenlaan 1

❾

Hoe kan ik stemmen?

❻
❼
Loosdrecht

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor
mindervaliden

❽

Breukeleveen

Zelf niet stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post een stempas gekregen. Op
de stempas staat welk stembureau dicht bij
uw huis is. Ook heeft u een kandidatenlijst
ontvangen.

Op de kandidatenlijst staat welke partijen
meedoen aan de verkiezingen. Stemhulp
nodig? www.stemwijzer.nl.

Op donderdag 23 mei kunt u stemmen
bij elf stembureaus. Neem uw stempas en
identiteitsbewijs mee. U mag stemmen bij
ieder stembureau tussen 7.30 en 21.00 uur.

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:

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas in.
Na de controle krijgt u een stembiljet met alle
politieke partijen en kandidaten.

In het stemhokje maakt u het hokje rood
voor 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 het stembiljet
vervolgens in de stembus.

De voorlopige uitslag op partijniveau maken
we op zondagavond 26 mei na 23.00 uur
bekend via www.wijdemeren.nl. Het tellen van
de stemmen voor de afzonderlijke kandidaten
gebeurt in het openbaar op maandag 27 mei in
het gemeentehuis.

1. Download het formulier voor een schriftelijke
machtiging op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen, vul dit in en zorg dat het uiterlijk
maandag 20 mei 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.

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

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 22 mei, 12.00 uur. Neem uw
identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

Voorlopige uitslag verkiezingen
op zondag
Wijdemeren doet ook deze verkiezingen mee
aan een experiment met het centraal tellen
van de stembiljetten.
Op de verkiezingsavond wordt er op partijniveau
geteld. Omdat in sommigen EU-landen de
verkiezingen op zondag 26 mei plaatsvinden
maken we de voorlopige uitslag pas bekend
op zondagavond na 23.00 uur. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl. Het tellen van de stemmen
voor de afzonderlijke kandidaten gebeurt in het
openbaar op maandag 27 mei van 8.30 tot 12.00
uur in het Gemeentelijk Stembureau (raadzaal
gemeentehuis, Loosdrecht).

