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Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 Maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Vanwege de Coronapan-
demie verlopen deze verkiezingen anders dan u 
gewend bent. We geven u graag een overzicht van 
de coronamaatregelen en algemene informati e 
over de verkiezingen.

Coronaproof

Wij volgen ook ti jdens de verkiezingen de coro-
na-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal 
richten we zo in dat kiezers en stembureauleden 
1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureau-
leden zitt en achter een kuchscherm. Ook zijn er 
beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en 
materialen maken we regelmati g schoon. Kortom, 
de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Stembureau’s

De stembureaus zijn dit jaar deels op andere loca-
ti es gevesti gd. U kunt uw stem uitbrengen bij een 
van de onderstaande locati es binnen uw gemeente: 
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Braecklant, Amerikalaan 2
• De Zwaan, Markt 9
• De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a (2 stembureaus)
• Combigebouw (brandweerkazerne), Rooijseweg 1
• Hotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45
• Unit parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Meer dagen stemmen

U kunt deze keer op 3 dagen stemmen: op 15, 16 
en 17 maart. Het vervroegd stemmen is vooral be-
doeld voor kiezers die behoren tot de risicogroep.

Op 15 en 16 maart kunt u alleen stemmen bij de 
volgende stembureaus:
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Unit parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Boven de 70: stemmen per brief

Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per 
brief. Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u 
persoonlijk informati e en uitleg over het stemmen 
per brief. Als u per brief kunt stemmen, ontvangt 
u twee zendingen (deze zendingen worden niet 
tegelijkerti jd verzonden).

Machti gen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan 
kunt u iemand anders machti gen om dit voor u te 
doen.

Zelfde gemeente
Wanneer degene die u machti gt in dezelfde ge-
meente woont als u:
• Vult u de achterkant van uw stempas in.
•  Ondertekenen u en degene die u machti gt allebei 

uw stempas.
•  Geeft  u degene die u machti gt uw stempas en 

een kopie van uw geldige identi teitsbewijs mee.

Andere gemeente
Wanneer degene die u machti gt in een andere 
gemeente woont:
•  Vult u het machti gingsformulier op onze website 

in of vraag deze aan bij de gemeente. 
•  Ondertekenen u en degene die u machti gt allebei 

het machti gingsformulier.
•  Moet het formulier uiterlijk 12 maart 2021 om 

17:00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 
Verstuurt u de aanvraag per post? Let op dat dit 
ti jdig verstuurd wordt.

•  Stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar 
degene die u hebt gemachti gd. Met dit volmacht-
bewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Welke regels gelden er?
Het aantal volmachten is dit jaar verhoogd van 2 
naar 3 volmachten. Vereiste is – zoals alti jd - dat de 
volmachtnemer de volmachten alleen mag uitbren-
gen in combinati e met zijn eigen stem.

Stemmen in een andere gemeente

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente 
waar u woont? Dan heeft  u een kiezerspas nodig.

Kiezerspas aanvragen
U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar 
u ingeschreven staat. Dit kan op drie manieren: via 
de website, schrift elijk of persoonlijk. Bewaar uw 
kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de 
kiezerspas kwijtraakt.

Schrift elijk aanvragen
•  Vul het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar 

uw gemeente. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 
12 maart 2021 om 17:00 door de gemeente zijn 
ontvangen. Verstuurd u de aanvraag per post let 
op dat dit ti jdig verstuurd wordt.

•  Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Persoonlijk aanvragen
Uw kiezerspas kunt u tot 12 maart 2021 om 17:00 
uur aanvragen bij uw gemeente. Neem het volgen-
de mee:
• uw geldige identi teitsbewijs
• uw stempas 

Stemmen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland bent als er in Nederland 
verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hier-
bij aan vakanti es of als u voor uw studie of werk in 
het buitenland bent.

De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor 
alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer infor-
mati e naar de pagina Kiezers buiten Nederland op 
de website van de gemeente Den Haag.

Stemmen met een beperking

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
mindervaliden. 

Hulp bij het kiezen

Weet u (nog) niet op welke politi eke parti j u wilt 
stemmen in maart? Maak dan gebruik van de een 
van de stemwijzers. Dat werkt als volgt: u beant-
woordt de vragen die de stemwijzer stelt. Daarna 
laat de stemwijzer zien welke parti j het beste bij u 
past.
Op onze website htt p://verkiezingen.sonenbreugel.
nl vindt u ook een linkje naar een stemwijzer.

Meer informati e

Op de website htt p://verkiezingen.sonenbreugel.nl 
leest u alles over de verkiezingen. De link naar deze 
verkiezingensite vindt u ook op de homepagina van 
www.sonenbreugel.nl

Balies weer terug in het 
gemeentehuis

De verbouwing van het gemeentehuis is zo goed als 
gereed. Eind februari verhuizen we de publieksbalies 
weer terug naar het gemeentehuis. Vanaf 2 maart 
2021 staan onze publieksmedewerkers weer voor u 
klaar in het vernieuwde gemeentehuis.

Hebt u op 2 maart of daarna een afspraak bij 
de balies? Dan bent u van harte welkom in het 
vernieuwde gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Afvalinzameling

Ophaalschema 1 maart t/m 5 maart 2021
• PMD-afval
• Rest-afval
• GFT-afval
• Papier


