Gemeente Stadskanaal

Verkiezing provinciale staten én waterschap
op woensdag 20 maart 2019 in de gemeente Stadskanaal

Stemmen met een stembiljet
U stemt door het witte stipje geplaatst
voor de kandidaat van uw keuze rood
te maken.

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van
Groningen en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas hebt gekregen voor de waterschapverkiezing. Als u voor beide verkiezingen
kiesgerechtigd bent, heeft u twee stempassen ontvangen, één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u
voor beide stemmingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Stadskanaal staat
het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in
de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen.
Bent u een stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de
afdeling burgerzaken. Heeft u uw “oude” stempas teruggevonden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dat kan alleen met de nieuwe
stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal
5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is
gevestigd:
1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Stadskanaal
2. “ Drouwenerhof”, Drouwenerstraat 15, Stadskanaal
3. “De Rank”, Oosterkade 6, Stadskanaal
4. “Oude Brandweerkazerne” (CH Brandbeveiliging) Steenhouwer 34, Stadskanaal
5. “Maarsheerd”, Maarsdreef 1, Stadskanaal
6. “De Lichtbron”, Navolaan 28, Stadskanaal
7. Buurtcentrum Maarsstee, Nederlandlaan 7 B, Stadskanaal
8. Meester Neuteboomschool, Meester Neuteboomstraat 5
9. “Pagedal” Hoveniersweg 1, Stadskanaal
10. OBS “De Oleander”, Meidoornstraat 19, Stadskanaal

11. Buurthuis ‘t Lange End, Scheepswerfstraat 5, Stadskanaal
12. Parochiehuis, Sluisstraat 76, Musselkanaal
13. OBS “Musselhorst”, Spireastraat 4, Musselkanaal
14. MFA “Lint”, Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal
15. “A-Horst”, Paulus Potterlaan 34, Musselkanaal
16. Chr. Gereformeerde Kerk, Molenstraat 55, Mussel
17. “d’Ekkelkaamp”, Kerklaan 6, Onstwedde
18. “Brinkhof”, Dorpsstraat 5, Onstwedde
19. “De Drijscheer”, Keiweg 1, Alteveer

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Doordat enige stemlokalen niet meer beschikbaar zijn, is het mogelijk dat op uw stempas een andere locatie staat, dan dat u gewend
was.

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.
Na het invullen vouwt u het stembiljet
zo dicht dat de kandidatenlijst niet
zichtbaar is en doet u het stembiljet in
de stembus.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens
u uw stem uitbrengen. 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 Stadskanaal woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een
andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen De kiezer die voor u gaat stemmen
moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft
aangenomen en de volmachtstem tegelijk 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.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Stadskanaal woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van
dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling
burgerzaken of kunt u downloaden van onze: website:www.stadskanaal.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door
de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan
de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Zo’n kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het
gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt
u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Groningen. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u
gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Hunze en Aa’s. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk
dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft,
kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of downloaden van onze website: www.stadskanaal.nl. De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Informatie

Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is:
Raadhuisplein 1, Stadskanaal. De openingstijden zijn:
Op afspraak: Maandag t/m donderdag 13.00-16.00 uur.
Vrije inloop: Maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur en donderdagavond van 17.30-20.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0599-631631 Het e-mailadres van de afdeling burgerzaken is burgerzaken@stadskanaal.nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de website van de gemeente: www.stadskanaal.nl.

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.

