Verkiezingen
Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen
tijdens de Europese parlementsverkiezingen.
Tijdens de Europese verkiezingen kiezen de burgers van de
Europese Unie de leden van het Europees Parlement.

Wie mogen er stemmen?
U mag stemmen voor de verkiezingen van het
Europees Parlement als u:
op 9 april 2019 in de gemeente Veendam staat
• ingeschreven
in de Basisregistratie Personen
18
jaar
of
ouder
• de Nederlandsebent
nationaliteit heeft
• de nationaliteit van
een andere lidstaat heeft en u
• zich heeft laten registreren
om in Nederland te
stemmen

Hoe moet u stemmen?
Als u gaat stemmen dan moet u naast uw
stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u
zich niet kunt identiﬁceren mag u niet stemmen! U
brengt uw stem uit op een stembiljet.
Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u tot uiterlijk
woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur een vervangende
stempas aanvragen op het gemeentehuis of een verzoek voor een nieuwe stempas downloaden op
www.veendam.nl/verkiezingen. U kunt dan alleen met
uw nieuwe stempas stemmen.

Niet zelf stemmen?
Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders
voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging
af te geven. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen.
Wie kunt u machtigen?
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan
moet deze persoon een stempas hebben ontvangen
voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De
persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal
voor twee andere personen stemmen. Hij of zij moet
alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
Hoe kunt u machtigen?
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Veendam woont en ook een stempas voor
de verkiezingen heeft ontvangen. Het geven van een
machtiging kan tot en met de dag van de stemming
zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een
kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de
voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat
het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn.
Verzoek volmacht stemmen
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een
andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen.
Kijk op www.veendam.nl/verkiezingen voor meer
informatie.
Fout gemaakt op de achterkant?
Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die
voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw
stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen?

Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een
nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van uw
nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon
die voor u gaat stemmen.
Iemand machtigen die in een andere gemeente
woont?
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een
andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen.
Kijk op www.veendam.nl/verkiezingen voor meer
informatie.
Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs
meegeeft
Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude
gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf
dan het volgende op de kopie:
het een kopie is
• dat
de kopie wordt gebruikt
• waarvoor
datum waarop de kopie gebruikt kan worden
• de
streep op de kopie uw burgerservicenummer door
• (ook
in de strook nummers onderaan).

Stemmen in een andere
gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u
een kiezerspas nodig. Deze pas vraagt u aan bij de
gemeente Veendam. Een kiezerspas wordt één keer
verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u
niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas
worden aangemaakt.
Meer weten? Kijk op www.veendam.nl/verkiezingen.

Waarom stemmen?
De Europese Unie heeft invloed op ons allemaal.
Zo merkt u al iets van de EU als u door de supermarkt loopt en producten koopt die zijn goedgekeurd door de EU. Als er een CE-logo op staat,
betekent dit dat er geen dierproeven zijn gedaan
om het middel te testen. Sterker nog, producten
met een CE-logo voldoen vaak ook aan strenge
eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieubescherming. Door regels van de EU
kunnen producten uit andere landen binnen Europa
vrij geïmporteerd worden. Dit wordt de interne
markt genoemd, wat vrij verkeer van personen,
goederen, diensten en kapitaal mogelijk maakt.
Ook zorgt de EU ervoor dat u een goedkoop vliegticket kunt kopen en op vakantie kunt gaan naar
een ander Europees land zonder uw paspoort te
laten zien. Europa zorgt tevens voor schoon drinkwater en een schone lucht, want de Europese Unie
zet zich voortdurend in voor een schoner
klimaat.
De beslissingen van de Europese Unie zijn voor ons
allemaal belangrijk. U kunt stemmen op een kandidaat uit Nederland. Op deze manier vertegenwoordigt het Europees Parlement dus de stem van de
burger in de Europese Unie. Door te stemmen heeft
iedere burger inspraak op de politieke kleur van het
Europees Parlement. Met uw stem kunt u direct
invloed uitoefenen op de beslissingen van het
Europees Parlement.

Waar kan
ik stemmen?
Op uw stempas staat een stembureau bij u
in de buurt, maar u mag zelf kiezen waar u
gaat stemmen in de gemeente Veendam.
De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot
21.00 uur.
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Gemeentehuis
Raadhuisplein 5, Veendam
Cultuurcentrum van Beresteyn
Museumplein 5a, Veendam
Waterschap Hunze en Aa’s
Aquapark 5, Veendam
Huize St. Franciscus
Prins Bernhardlaan 56, Veendam
Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck
Borgerspark 2, Veendam
Woonzorgcentrum Veenkade
Kaap de Goede Hoop 1, Veendam
Zorglocatie Meander “De Breehorn”
Boven Westerdiep 86, Veendam
Wijkcentrum Dukdalf
De Reede 1, Veendam
O.B.S. de Viermaster
Lauwers 4, Veendam
Woon- en zorgcentrum Westerhave
Nijveenlaan 23, Wildervank
Bijleveldcentrum
van Delftstraat 45, Wildervank
O.B.S. de Sleutel
Kammingastraat 100, Wildervank
Dorpshuis “De Molenwiek”
Houtduifstraat 28, Ommelanderwijk
Woonzorgcomplex “De Meridiaan”
Schaepmanstraat 21, Veendam
Buurtcentrum Middenweg
Middenweg 85, Veendam
O.S.G. “Winkler Prins”
Raadsgildenlaan 1, Veendam
Kantine VV Borgercompagnie
Borgercompagnie 184, Borgercompagnie
Station Veendam
Parallelweg, Veendam

Alle stembureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden.
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