Tweede kamer verkiezingen
woensdag 15 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. In de gemeente Veendam kunt u in elk
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente stemmen.
Op uw stempas staat een adres van een stemlokaal bij u in
de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.
Stemt u liever ergens anders? Dan kan dat.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Om in Veendam te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas
toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem
niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te
nemen. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan
de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Laat uw stem niet
verloren gaan!
Stemmen bij volmacht / Iemand anders
gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming zelf geen stem kan uitbrengen, dan kunt u iemand
anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde)
die voor u gaat stemmen.

Machtiging

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00
uur, een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente Veendam. Mocht u alsnog
uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met
uw nieuwe stempas stemmen.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Veendam woont en ook een stempas heeft
ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen
heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het
geven van de 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 verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal
vijf jaar verlopen mag zijn.

Stemlokalen

Aanvragen volmachtbewijs

Waar in de gemeente kunt u allemaal stemmen?
U mag met uw stempas overal stemmen binnen de gemeente. Hieronder is een overzicht van de stembureaus in de gemeente Veendam. Alle stembureaus zijn van 7.30
uur tot 21.00 uur open.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Veendam woont, maar wel
een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen
in het gemeentehuis of downloaden op: www.veendam.nl/verkiezingen2017. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen.
De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Stempas kwijtgeraakt?

1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verpleeghuis Meander, 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, J.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 v.v. Borgercompagnie , Borgercompagnie 204A, Borgercompagnie

Stemlokalen toegankelijk voor mindervaliden
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stembureaus met een
zijn
voorzien van automatische schuifdeuren en hebben voldoende verkeersruimte voor
bijvoorbeeld een scootmobiel. Ook is bij de stembureaus vaak een parkeerplaats voor
gehandicapten aanwezig. De toegangsroute naar de stembureaus wordt met richtingsborden aangegeven.

Deelnemende partijen aan de Tweede
Kamerverkiezingen in de provincie Groningen
1.

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie)
2. PvdA (Partij van de Arbeid)
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. SP (Socialistische Partij)
5. CDA (Christen-Democratisch Appèl)
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. GROENLINKS
9. Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP)
10. Partij voor de Dieren
11. 50PLUS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OndernemersPartij
VNL (VoorNederland)
DENK
NIEUWE WEGEN
Forum voor Democratie
De Burger Beweging
Vrijzinnige Partij
GeenPeil
Piratenpartij
Artikel 1
Niet Stemmers
Libertarische Partij (LP)
Lokaal in de Kamer

Stemmen met een kiezerspas / U wilt gaan
stemmen in een andere gemeente in Nederland
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen,
dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een andere gemeente in Nederland.

Aanvragen kiezerspas
Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017
tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas.
De formulieren kunt u ophalen of aanvragen bij het gemeentehuis of downloaden op:
www.veendam.nl/verkiezingen2017. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10
maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemmen met een stembiljet
U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat van uw keuze rood te
maken. Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen
(tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt
het stembiljet ongeldig. Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft
u eenmaal een nieuw stembiljet.
Stembus
Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar
is en doet u het stembiljet in de stembus.
Blanco stemmen
U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te
schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het
in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u
niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

Informatie
Voor meer informatie over de verkiezingen in de gemeente Veendam kunt u contact
met ons opnemen of kijken op wwwveendam.nl/verkiezingen2017. Ook kunt u kijken op: www.tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer/tweede-kamerverkiezingen-2017.
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