Verkiezingen Provinciale
Staten en Waterschappen
Op woensdag 20 maart 2019
zijn de verkiezingen voor de leden

Elke stem telt

van Provinciale Staten van Groningen en voor de leden van het algemeen
bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s. Afhankelijk van uw
nationaliteit ontvangt u een stempas voor één of beide verkiezingen.

Waarom stemmen?
Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar
stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht
genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht.

Provinciale Staten

Waar kan
ik stemmen?

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de
leden van de Provinciale Staten. De provincie regelt de
zaken die te klein zijn voor het Rijk en te groot zijn voor
de gemeenten. Zo op het eerste gezicht merkt u in het
dagelijks leven misschien niet veel van de provincie.
Toch doet de provincie méér dan u denkt.

Op de stempas staat een stembureau bij u
in de buurt, maar u mag zelf kiezen waar u
gaat stemmen in de gemeente Veendam.
U bent niet verplicht om daar te stemmen.
De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot
21.00 uur.

De provincie heeft zeven kerntaken, namelijk:
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
Milieu, energie en klimaat
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling
natuurgebieden
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar
vervoer
Regionale economie
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Kwaliteit van het openbaar bestuur
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Meer weten? Kijk op www.kiesvoorgroningen.nl.

•

Waterschappen

•

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar
met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt
het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.
Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het
water. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:
onderhoud van dijken en sluizen
zuiveren van het afvalwater
controleren de kwaliteit van ons zwemwater
natuurbeheer in en om het water
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De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge
voeten houden.
Meer weten? Kijk www.waterschapsverkiezingen.nl.

Wie mogen er stemmen?

een stempas als u op 4 februari 2019 in
• Udeontvangt
gemeente Veendam woont (ingeschreven staat

•
•
•
•

in de Basisregistratie Personen).
U moet 18 jaar of ouder zijn om te kunnen stemmen.
Het is afhankelijk van uw nationaliteit of u mag
stemmen voor beide verkiezingen.
Bent u Nederlander, dan ontvangt u een stempas
voor beide verkiezingen.
Ben u EU-burger of heeft u een geldige verblijfsvergunning, dan ontvangt u alleen een stempas voor de
verkiezing van het Waterschap.

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.
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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

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 voor de
Provinciale Staten? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten van Groningen.
Wilt u iemand anders laten stemmen voor de verkiezingen van het Waterschap Hunze en Aa’s? Dan moet
deze persoon een stempas hebben ontvangen voor
hetzelfde waterschap als die van u. 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
U kunt ook een volmacht stemmen aanvragen. De gemachtigde ontvangt dan een volmachtbewijs en hoeft
dan geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zijn. Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag
15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Fout gemaakt op de achterkant?

Buurtcentrum Middenweg
Middenweg 85, Veendam

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.

O.S.G. “Winkler Prins”
Raadsgildenlaan 1, Veendam

Iemand machtigen die in een andere
gemeente woont?

Kantine VV Borgercompagnie
Borgercompagnie 184, Borgercompagnie

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.

Dorpshuis “De Molenwiek”
Houtduifstraat 28, Ommelanderwijk
Woonzorgcomplex “De Meridiaan”
Schaepmanstraat 21, Veendam

Alle stembureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u tot uiterlijk
dinsdag 19 maart 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.

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:
dat het een kopie is
waarvoor de kopie wordt gebruikt
de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
streep op de kopie uw burgerservicenummer door
(ook in de strook nummers onderaan).
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Volg ons op

