
                                   

Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen? 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door uw stem uit te brengen, 
bepaalt u mee wat er de komende jaren in uw gemeente gebeurt. Ook op maandag 14 maart en 
dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open. Zo kunt u zelf een moment 
kiezen waarop het rustiger is in het stembureau. 

Kijk op de website van uw gemeente of www.waarismijnstemlokaal.nl welke stembureaus op 
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart al open zijn. Let op: misschien is het stembureau van uw 
keuze niet alle dagen open.  

Openingstijden stembureaus 

De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.  

Wat heb ik nodig om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen? 

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt een 
persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart 2022. 

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.   

Geen stempas ontvangen of kwijt 

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een 
nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan schriftelijk of aan de balie van het gemeentehuis. 

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur binnen zijn bij uw gemeente. 
U kunt uw nieuwe stempas ook aanvragen aan de balie van het gemeentehuis. Dit kan tot vrijdag 
11 maart 17.00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. 

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of kijk op Wat heb ik nodig om te 
stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen? | Rijksoverheid.nl 

Kan ik veilig stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? 

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt 
stemmen. U kunt bijvoorbeeld al op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart stemmen. Ook zijn er 
maatregelen in het stembureau. 

Maatregelen op het stembureau 

• Geef elkaar de ruimte. De gemeente richt de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden 
van anderen.  

• Een stembureaulid  bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven. 
• U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht. 
• U kunt uw handen schoonmaken bij de ingang. 
• De stembureauleden zitten achter een kuchscherm. Houd uw identiteitsbewijs voor het 

kuchscherm. 
• U krijgt een schoon of nieuw stempotlood.   
• De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon. 

http://www.elkestemtelt.nl/
http://www.waarismijnstemlokaal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-heb-ik-nodig-om-te-stemmen-bij-gemeenteraadsverkiezingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-heb-ik-nodig-om-te-stemmen-bij-gemeenteraadsverkiezingen
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic-Maatregelen-in-het-stemlokaal_versie-Rijksoverheid_toegankelijke-pdf.pdf


Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen? 

Kunt u zelf niet naar het stembureau? Bijvoorbeeld omdat u klachten hebt die passen bij het 
coronavirus of omdat u op de dag van de verkiezingen niet in uw gemeente bent? Dan kunt u 
iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.  

2 manieren om iemand anders te vragen om voor u te stemmen (machtigen) 

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen: 

1. via de achterkant van uw stempas 
2. via een machtigingsformulier 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of kijk op Kan ik iemand anders vragen 
om voor mij te stemmen? | Rijksoverheid.nl 

Wat is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking? 

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Kiezers met een 
lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Bijvoorbeeld 
slechtzienden of mensen met Parkinson. 

Toegankelijkheid stembureaus 

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zo 
moeten de stembureaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn.  

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van een stembureau? Op waarismijnstemlokaal.nl staat 
welke stembureaus (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een 
rolstoel. U kunt dit ook navragen bij uw gemeente. 

In deze infographic eest u meer over hulp(middelen) in het stemlokaal. U kunt ook kijken op Wat 
is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking? | Rijksoverheid.nl 

Meer informatie 

In deze infographics vindt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. 

- Algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 

- Wat doet de gemeenteraad 

- Hoe werkt stemmen 

- Maatregelen in het stemlokaal in verband met corona 

- Hulp in het stemlokaal 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen
https://waarismijnstemlokaal.nl/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic_hulp-voor-kiezers-met-een-beperking_digitaal-toegankelijke-pdf.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met-beperking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met-beperking
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic-gemeenteraadsverkiezingen-2022_Rijksoverheid_toegankelijke-versie.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic-wat-doet-de-gemeenteraad_versie-Rijksoverheid_toegankelijke-pdf.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic_Hoe-werkt-stemmen_versie-Rijksoverheid_toegankelijke-pdf.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic-Maatregelen-in-het-stemlokaal_versie-Rijksoverheid_toegankelijke-pdf.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Infographic_hulp-voor-kiezers-met-een-beperking_digitaal-toegankelijke-pdf.pdf
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