
Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland 
en van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

op woensdag 20 maart 2019 in de gemeente Heemskerk
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van uw provincie en van het 
algemeen bestuur van het Waterschap.
In Heemskerk staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het 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. 
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing 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.

Wie mogen stemmen?
De regels van het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het 
kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezingen wel, en voor de Provinciale 
Statenverkiezingen niet mag stemmen.
Voor de Provinciale Statenverkiezingen krijgt u een stempas als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• op 4 februari 2019 in de gemeente Heemskerk stond ingeschreven;
• de Nederlandse nationaliteit heeft.

Voor de Waterschapsverkiezingen krijgt u een stempas als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• op 4 februari 2019 in de gemeente Heemskerk stond ingeschreven;
• de Nederlandse nationaliteit heeft, of
• de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of
• de nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige 

verblijfstitel.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Om overal in Heemskerk 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. Mocht u uw stempas 
kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daar niet meer 
mee stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs 
mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument 
van de IND). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het 
stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument 
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw 
stem uit te brengen, 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. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Heemskerk en hetzelfde 
waterschap 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 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Heemskerk woont 
maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde 
Provinciale Staten en/of hetzelfde waterschap. De hiervoor benodigde 
formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente of downloaden van 
onze website. 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 te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere 
gemeente in de provincie / in een andere gemeente binnen de 
grenzen van uw waterschap 
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in de provincie 
wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u 
verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt 
uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met deze kiezerspas 
kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in de provincie, en 
voor het waterschap binnen de grenzen van uw waterschap. Het aanvragen 
van een kiezerspas kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor 
benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente of 
downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 
vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet 
u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Eerste Kamer
Het is belangrijk dat u gaat stemmen. Provinciale Staten bepalen in 
hoofdlijnen het beleid van de provincie en nemen de belangrijkste 
beslissingen. Met uw stem bepaalt u indirect ook wie er straks in de Eerste 
Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 
27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap
Het waterschapsbestuur neemt beslissingen over wateronderwerpen in uw 
eigen woonomgeving. Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en 
veilig water. Dat doet het waterschap onder meer door het (grond)waterpeil 
te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken 
en sloten. Het is belangrijk om hierin een goede keuze te maken.

ID
Bij deze verkiezing mag u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
gebruiken dat op 20 maart 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar 
is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken 
waarop staat “geldig tot 21 maart 2014” of elke latere datum. 

Informatie
Op het gemeentehuis, bureau verkiezingen, kunt u alle informatie verkrijgen 
met betrekking tot de verkiezing.
Het bezoekadres is: Maerten van Heemskerckplein 1.
Bureau verkiezingen is van maandag tot en met donderdag geopend van 
9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 140251. Het e-mailadres van bureau 
verkiezingen is post@heemskerk.nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de website van de 
gemeente: www.Heemskerk.nl.

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.

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

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.
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Waar kunt u stemmen
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:

  1.  Woonzorgcentrum St. Agnes, Zamenhof 65 *
  2.  Verpleeghuis Meerstate, Mozartstraat 91 *
  3.  RKBS de Otterkolken, Prof. Ten Doesschatestraat 119a. Dit stembureau is niet geschikt voor mindervaliden. 
  4.  OBS De Zevenhoeven, Maerelaan 248A
  5.  Kantine Brandweerkazerne, Cornelis Groenlandstraat 48
  6.  Buurthuis de Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1 
  7.  Gemeentehuis, Maerten van Heemskerckplein 1 *
  8.  Woongroep van Ouderen Burisbeek, Zandhaver 13 *
  9.  Verpleeghuis Heemswijk, Heemswijk 1 *
10.  Buurtcentrum D’Evelaer, Luttic Cie 35
11.  Verzorgingshuis Westerheem, Westerheem 90 *
12.  Anne Frank School, Jan van Kuikweg 97
13.  De Harteheem, De Cirkel 1 *
14.  OBS ’t Tweespan, Duitslandlaan 7
15.  RKB De Vlinder (ingang Maasstraat)
16.  Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27
17.  School De Bareel, Waddenlaan 1

De gemeente streeft ernaar de stemlocaties zoveel mogelijk te laten voldoen aan de criteria die gelden voor toegankelijkheid mindervaliden. 
Echter, niet alle stemlocaties voldoen aan alle criteria. De stemlocaties die het meest toegankelijk zijn staan aangegeven met een *.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur tenzij anders aangegeven. 


