
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor 
dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra 
mogelijkheden om uw stem uit te brengen.
• Voor risicogroepen gaat ook in Zeewolde een aantal stemlokalen al open op maandag 

15 en dinsdag 16 maart (van 7.30 tot 21.00 uur). In Zeewolde zijn dat de stembureaus: 
Open Haven, De Schuilhof en Het Kruispunt. 

• Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. Zij ontvangen hiervoor een briefstempakket. 
De briefstem kan per post worden verstuurd of worden afgegeven bij het afgiftepunt in 
de hal van het gemeentehuis.  

TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021

Is uw identiteitsbewijs nog geldig?
Als u wilt stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing, moet u 
zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit zijn het 
(Nederlandse) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 
Deze identiteitsbewijzen mogen op de dag van de verkiezing, 
17 maart 2021, maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 
‘geldig tot 18 maart 2016’ of elke latere datum.

Heeft u geen geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs, maak dan een afspraak bij het Publiekscentrum voor 
het aanvragen of verlengen van uw identiteitsbewijs. 
Op www.zeewolde.nl maakt u eenvoudig online een afspraak. 
Wilt u weten wat u mee moet brengen tijdens uw afspraak? 
Kijk dan op onze website of bel met het Publiekscentrum 
tijdens kantooruren via (036) 52 29 522.

Het tellen van de stemmen
Op woensdag 17 maart sluiten de stembureaus om  21.00 uur. Per stembureau worden 
dan de stemmen geteld. Een belangrijke taak voor de stembureauleden. Het tellen van de 
stemmen is openbaar. U mag hier dus bij aanwezig zijn, maar door de coronamaatregelen 
is de ruimte beperkt. In de stembureaus in de tijdelijke unit en in de tent (bij de basis-
scholen Het Mozaïek en De Toermalijn in het Horsterveld) is er onvoldoende ruimte om de 
stemmen te tellen. Deze stemmen worden woensdag 17 maart na 21.00 uur geteld in het 
gemeentehuis. 

Tellen briefstemmen en vervroegd stemmen
De stemmen die via briefstemmen zijn ontvangen én de stemmen die via vervroegd 
stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart zijn uitgebracht, worden op 
woensdag 17 maart overdag geteld. 
Het openen en tellen van de briefstemmen en het tellen van de vroegstemmen vindt plaats 
in het gemeentehuis en start woensdag 17 maart om 9.30 uur en is openbaar. De uitslag 
van deze telling wordt woensdagavond 17 maart om 21.00 uur bekend gemaakt.

Waar kunt u stemmen?

Naam stembureau Adres Maandag 
15 maart

Dinsdag
16 maart

Woensdag
17 maart

In de Lichtkring Naarderweg 2 7.30-21.00

Kameleon (EGZ) Kluunpad 15 7.30-21.00

’t Kofschip Corridor 76 7.30-21.00

’t Mozaïek (tent op schoolplein)  Jade 41 7.30-21.00

Open Haven Kerkplein 8 7.30-21.00 7.30-21.00 7.30-21.00

Het Kruispunt Elzenlaan 2 7.30-21.00 7.30-21.00 7.30-21.00 (2 stembureaus)

De Schuilhof Gedempte Gracht 1 7.30-21.00 7.30-21.00 7.30-21.00 (2 stembureaus)

Tijdelijke unit op het basketbalveld 
naast De Toermalijn/’t Mozaïek

Hoek Saffier/Kwarts 7.30-21.00

De Verbeelding De Verbeelding 25 7.30-21.00

Voetbalvereniging Horsterweg 202 7.30-21.00

Kiezerspas, volmacht of vervangende stempas aanvragen

Stemmen in een andere gemeente
Met uw stempas kunt u alleen in Zeewolde stemmen. Wilt u in een andere gemeente 
stemmen? Dan hebt  u een kiezerspas nodig. U kunt online of schriftelijk een kiezerspas 
aanvragen.

Kiezerspas aanvragen
Met een kiezerspas kunt u overal stemmen in Nederland. Een kiezerspas kunt u tot 
uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen: 
• digitaal met uw DigiD via www.zeewolde.nl/verkiezingen
• schriftelijk (gemeente Zeewolde, t.a.v. Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde)
• persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor een afspraak via www.zeewolde.nl. Dit kan 

alleen op afspraak. Neem bij uw afspraak uw stempas en uw geldige identiteitsbewijs 
mee. 

Let op:
• U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een volmacht heeft ontvangen.
• Een kiezerspas kan niet worden vervangen. Als u de kiezerspas kwijt raakt, kunt u dus 

niet stemmen!
• Ook als u gaat stemmen met een kiezerspas, moet u een geldig identiteitsbewijs 

meenemen bij het stemmen.

Stond u op 1 februari 2021 ingeschreven in een andere gemeente?
Als u op 1 februari 2021 in een andere gemeente stond ingeschreven, krijgt u uw stempas 
van de gemeente waar u toen ingeschreven stond. Wilt u in Zeewolde stemmen, dan 
moet u bij uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen.

Iemand anders voor u laten stemmen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere inwoner 
in Nederland een volmacht verlenen. Hij/zij mag dan namens u stemmen. Een kiezer 
mag niet meer dan drie volmachten aannemen. Een volmacht geven kan op de volgende 
manieren:

1.	 Schriftelijke of digitale aanvraag van een volmacht
• U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur, digitaal via www.zeewolde.nl/

verkiezingen of schriftelijk  een volmacht aanvragen bij het Publiekscentrum van 
de gemeente Zeewolde. 

• De gemachtigde moet in Nederland wonen. De gemachtigde ontvangt een 
volmachtbewijs. 

• Als u iemand heeft aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer 
ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

2.	 Onderhandse volmacht
Op de achterkant van de stempas staat een formulier waarmee u een onderhandse 
volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

Let op:
• Vul de volmacht volledig in.
• Degene die voor u stemt moet naast uw stempas ook (een kopie van) uw geldige 

identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een digitale scan of foto van het identiteits-
bewijs zijn op bijvoorbeeld een iPad.

• Degene die voor u stemt mag dit alleen doen op het moment dat hij/zij voor zichzelf 
gaat stemmen.

• Een volmacht mag niet ín het stembureau gegeven worden.

Zonder stempas kunt u niet stemmen
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, kunt u tot vrijdag 12 maart, 
17.00 uur bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde een vervangende 
stempas aanvragen. Dit kan:
• online met uw DigiD via www.zeewolde.nl/verkiezingen of schriftelijk 

(gemeente Zeewolde t.a.v. Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde).
• persoonlijk bij de balie van het Publiekscentrum. Maak hiervoor een afspraak via 

www.zeewolde.nl. Neem bij uw afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Na vrijdag 12 maart kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen! 

Kijk voor meer informatie op www.zeewolde.nl/verkiezingen of www.elkestemtelt.nl

Briefstemmen voor 70-plussers

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamer-
verkiezing 2021 ook per brief stemmen. 

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvangt u uw stempas. Met 
deze stempas kunt u naar het stemlokaal, iemand machtigen 
of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempas goed.
Let op: heeft u uw stempas op woensdag 3 maart nog niet
ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente
Zeewolde.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt 
u de documenten waarmee u uw stem per brief kunt 
uitbrengen:
• het briefstembiljet
• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’
• de retourenvelop
• uitleg
Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles
ontvangen? Neem contact op met de gemeente Zeewolde.

Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke 
kleur. Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de 
tekst ‘briefstembiljet’. Plak daarna de envelop dicht.

Eerder ontving u uw stempas. Pak deze stempas erbij.
Zet uw handtekening op de stempas.

Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempas waarop u uw handtekening heeft gezet.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Waar kan ik mijn briefstem inleveren?
U kunt de retourenvelop met uw briefstembiljet en uw 
stempas (met handtekening):
• met de post opsturen naar de gemeente. Doe uw 

briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
• inleveren bij  het afgiftepunt in de hal van het 

gemeentehuis van 10 t/m 16 maart van 9.00-17.00 uur 
en op woensdag 17 maart van 7.30-21.00 uur.

Op www.elkestemtelt.nl vindt u meer informatie, inclusief 
een filmpje hoe u als 70-plusser uw stem per brief kunt 
uitbrengen. 
Heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u 
ook bellen met de telefonische informatielijn 0800 - 1351 of 
neem contact op met de gemeente (036) 52 29 522.


