06-2019 Schriftelijke vraag D66 Promotie Provinciale en
Europese Verkiezingen

Geacht college,
Zoals u niet zal ontgaan zijn, staat er weer een verkiezingsperiode voor de deur. Op 20 maart
stemmen onze inwoners voor de Provinciale Staten, waarna op 23 mei wordt gestemd voor het
Europese Parlement.
Anders dan bij lokale en landelijke verkiezingen, vragen deze verkiezingen wat meer inspanning
om bij onze inwoners onder de aandacht te worden gebracht. Het ‘leeft wat minder’, hoor je veel
zeggen in onze gemeente.
D66 heeft natuurlijk democratie hoog in het vaandel staan en is van mening dat het belangrijk is
bij onze inwoners de inhoud en het belang van de Provinciale en Europese Verkiezingen goed
onder de aandacht te brengen.

Daarom stellen wij het college de volgende vraag:
1. Is het college bereid promotionele acties te ondernemen om beide verkiezingen bij onze
inwoners actief onder de aandacht te brengen?

De fractie van D66
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Beantwoording vraag D66 over promotie Provinciale en Europese
verkiezingen

Aanleiding:
De fractie van D66 Aalten-Dinxperlo heeft op 23 januari 2019 een vraag gesteld naar aanleiding van
de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten (20 maart) en voor het Europese Parlement
(23 mei) en het actief bij inwoners onder de aandacht brengen van deze verkiezingen.
Inhoud Mededeling:
Kortheidshalve is hieronder de vraag van D66 en het antwoord daarop van het college, weergegeven.
Is het college bereid promotionele acties te ondernemen om beide verkiezingen bij onze
inwoners actief onder de aandacht te brengen?
Ja, daar is het college toe bereid. Overigens zullen wij deze aandacht niet alleen geven aan de
verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europese Parlement, maar ook aan die van het
Waterschap op 20 maart, gelijktijdig met de Provinciale verkiezing.
Zoals u gewend bent (en ook mag verwachten) benutten we diverse mogelijkheden om te wijzen op
het belang van het kiesrecht. De volgende acties staan op stapel:
1. Op de bekende (plak)plaatsen in de gemeente worden dubbele borden geplaatst waarop de
partijen hun posters kunnen plakken.
2. Op www.aalten.nl is voor verkiezingen een digitale omgeving ingericht die op de homepage direct
en prominent zichtbaar is, zodat alle relevante informatie eenvoudig te vinden is.
3. Jongeren die voor de betreffende verkiezing voor het eerst mogen stemmen, krijgen een
persoonlijke uitnodiging van de burgemeester waarin het belang van dit grondrecht wordt
benadrukt.
4. In de huis-aan-huisbiljetten worden de locaties van alle stemlokalen genoemd, is vermeld wat een
kiezer moet doen om zijn of haar stemrecht te benutten, hoe een volmacht kan worden verleend en
hoe met een kiezerspas in een andere gemeente kan worden gestemd. Huis-aan-huisbiljetten
worden op alle adressen bezorgd met daarop uitvoerige uitleg over de wijze waarop een stem
rechtsgeldig kan worden uitgebracht.
5. Op de gemeentepagina’s (Aalten Actueel) in het Aaltens Nieuws en het Dinxpers Nieuws worden
publicaties opgenomen die het belang van het uitbrengen van elke stem benadrukken, met een
verwijzing naar de publicaties van de rijksoverheid (‘elke stem telt’). Daarnaast is bij de provincie
en het Waterschap PR-materiaal opgevraagd wat hiervoor kan worden ingezet.
6. Voor de Europese verkiezingen wordt afstemming gezocht met buurgemeenten aan beide zijden
van de grens om te kijken of we ook gemeenschappelijk nog een signaal kunnen afgeven.
7. Publicaties en overig PR-materiaal worden ook via de Facebookpagina en het Twitter-account van
de gemeente onder de aandacht van inwoners gebracht.
8. Zoals eerder aangegeven wordt op de betreffende verkiezingsdagen bij het gemeentehuis de vlag
van provincie Gelderland i.c. de Europese vlag gehesen.
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Aanvullend:
• De gemeente Aalten heeft, met instemming van de gemeenteraad, aan het ministerie van BZK
laten weten deel te nemen aan het experiment Centraal Tellen. Bij het tellen op 21 maart en op
27 mei mogen kiezers aanwezig zijn. Daarmee heeft iedere kiezer gelegenheid om kennis te
nemen van de manier waarop de uitgebrachte stemmen worden geteld.
• In de 18 stembureaus vormen burgers en ambtenaren samen de bemensing, waarmee onze
ambtelijke organisatie en inwoners van onze gemeente elkaar daadwerkelijk versterken. Zijn er
bijzonderheden in het verkiezingsproces te melden, dan zijn het onze medewerkers die daarover
rapporteren naar bestuur en/of management.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-

Schriftelijke vraag D66 Promotie Provinciale en Europese Verkiezingen
Voorbeeld huis-aan-huisbiljet verkiezingen 2019
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Verkiezing Provinciale Staten van Gelderland én Waterschap Rijn en IJssel
op woensdag 20 maart 2019 in de gemeente Aalten
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen kiesrecht bezit, ontvangt u twee stempassen; één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de
waterschapsverkiezing. Wilt u bij deze verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Aalten staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen.
Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u in een ander stemlokaal stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas(sen), ook een geldig
identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt legitimeren met een identiteitsbewijs dat als zodanig is aangewezen, mag u niet stemmen.
Komt u voor beide verkiezingen stemmen, dan ontvangt u per verkiezing een apart stembiljet.
Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u niet stemmen. Vergeet daarom niet uw stempas(sen) mee te nemen. Bent u een stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen in het
gemeentekantoor, Hofstraat 8, Aalten. Heeft u ná uitgifte van een vervangende stempas 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 verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.
Waar kunt u stemmen
Hieronder staan de adressen waar de stembureaus zich bevinden:
 Stegemanhof, Geurdenstraat 1, Aalten
 Sportschool, Magnoliaplein 11, Aalten
 RK kerk, Dijkstraat 11, Aalten





Beth San, Ludgerstraat 17, Aalten
Sporthal Aladna, Bevrijding 1, Aalten
’t Dorpshuus IJzerlo, Thijsweg 19, Aalten





 Schaersvoorde, Slingelaan 28, Aalten



Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23, Aalten



Ambthuis, Ambthuiswal 1, Bredevoort
Dr. Jenny, Veensgracht 1, Dinxperlo
Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6,
Dinxperlo
CBS De Höve, Keizerweg 2, De Heurne

 Voetbalvereniging AD’69, Bocholtsestraatweg
67A, Aalten
 Turks Cultureel Centrum, Bodendijk 12, Aalten



De Markerink, Markerinkdijk 20, Aalten



Sporthal, Europastraat 2, Dinxperlo



De Ringkamp, Huiskermatedijk 4, Aalten



Bibliotheek Achterhoekse Poort,
Nieuwstraat 47, Dinxperlo

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u een andere kiezer volmacht verlenen. Deze persoon mag 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 Aalten woont én ook een stempas 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. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven
van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze
verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Aalten woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van provinciale staten in Gelderland en/of waterschap Rijn en IJssel. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt
afhalen of aanvragen bij de gemeente of kunt 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
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze 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 provinciale staten kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de grenzen van het waterschap. Let op de
grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als die van het waterschap. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk nog op dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk verzoeken om afgifte van een kiezerspas.
Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij het gemeentekantoor, Hofstraat 8, Aalten, of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
Uw stempas stuurt u mee met dat verzoek, waarna u een kiezerspas ontvangt.
Informatie
Op het gemeentekantoor verstrekken wij alle gewenste informatie met betrekking tot deze verkiezingen. Het bezoekadres is: Hofstraat 8, Aalten. Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het
gemeentekantoor is op dinsdag van 08:30 tot 19:00 uur geopend.
Telefonisch is de gemeente bereikbaar op (0543) 49 33 33. Het e-mailadres voor vragen over de verkiezingen is verkiezingen@aalten.nl.
Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de gemeente Aalten (www.aalten.nl), van de Kiesraad (www.kiesraad.nl), en van Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen).
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.

