
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-

ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 de-

cember 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet 
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlich-
tingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inza-
geperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling 
Leven, R. Wesselink (0297) 513111.

- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 ja-
nuari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesse-
link (0297) 513111.

- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperio-
de: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, 
R. Wesselink (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Korte Eind 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel. Ontvangen 8 januari 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 7 janu-
ari 2017

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Iepenlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

drijfsgebouw.
- Iepenlaan 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de verdieping.
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 26 t/m 76, aanvraag omgevingsvergunning voor 

het oprichten van 26 eengezinswoningen.

W W W . U I T H O O R N . N L

Onder het motto ‘Jouw gemeente, 
jouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn 
ook in het voorjaar van 2017 gratis 
de cursus Politiek Actief aan. De cur-
sus is erg in trek, want inmiddels zit 
de cursus vol. Er wordt nu gekeken 
of de cursus een vervolg krijgt. 

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief gaat 21 fe-
bruari 2017 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een eigen 
thema. Naast theoretische kennis, 
worden ook vaardigheden zoals de-
batteren en lobbyen bij de gemeente 
verbeterd. Gastdocenten geven pre-
sentaties en uiteraard worden ook lo-
kale politici en bestuurders uitgeno-
digd om ervaringen uit de praktijk te 
horen. Daarnaast bezoeken de deel-
nemers een raadsvergadering en 
krijgen ze de mogelijkheid een (kor-
te) stage te lopen bij een politieke 
partij of bij de gemeente.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt po-
litiek actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelijkheden 
zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer 
geschikt voor inwoners die willen we-

ten hoe zij meer invloed kunnen uit-
oefenen op de lokale besluitvorming.

Programma
21 februari 2017: 
 Introductie, kennismaking en 
 algemene staatsinrichting
7 maart 2017:  
 Hoe werkt de gemeente
21 maart 2017:  
 Financiën en speeddaten 
 met raadsleden
28 maart 2017: 
 Lobbyen bij de gemeente
11 april 2017:  
 Debatteren en spreken 
 in het openbaar
20 april 2017 : 
 Raadvergadering bijwonen

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus die be-
gint op 21 februari 2017 kan helaas 
niet meer. Geïnteresseerden voor 
een mogelijke vervolg cursus kun-
nen zich aanmelden bij Hans van 
Leeuwen, raadsgriffi er van Uithoorn, 
via Griffie@uithoorn.nl of (0297) 
753030. Als er meer duidelijkheid 
is over een vervolg, wordt er met de 
belangstellende mensen contact op-
genomen. 

Cursus Politiek Actief erg in trek

Op zondag 29 januari 2017 vindt ‘Uit-
hoorns Mooiste’ weer plaats. Er zijn 
routes uitgezet door Uithoorn. Dat 
betekent dat er bepaalde wegen tij-
delijk zijn afgesloten. In de hele ge-
meente staan gele waarschuwings-

borden. Kijk voor de volledige rou-
tes en actuele informatie op www.
uithoornsmooiste.nl Het evenement 
vindt plaats tussen 10.00 uur en 
14.30 uur. Het centrale startpunt is 
sportpark Randhoorn in De Legmeer.

Wegafsluiting voor hardloop-
wedstrijd Uithoorn Mooiste

Aanslagbiljet gemeente-
belastingen 2017 in januari

 2016 2017 mutatie mutatie
   in € in %

gemiddelde woningwaarde € 228.000 € 239.000 
(waarde 2017 = 2016+ 4,5% 
gemiddelde waardestijging 
woningen)
OZB tarief eigenaar woning 0,1289% 0,1293%
OZB eigenaar woning € 295,07 € 309,03 € 13,96 5%
Afvalstoffenheffi ng (*) € 246,60 € 244,43 € -2,17 -1%
Rioolheffi ng (*) € 225,02 € 228,10 € 3,08 1%

Totaal (gemiddelde) woonlasten € 766,69 € 781,56 € 14,87 2%

(*) De hoogte van de afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng zijn wettelijk 
gehouden aan de norm van 100% kostendekkend.  

Net als veel andere gemeenten in 
Nederland heft de gemeente Uit-
hoorn vanaf 2017 toeristenbelasting. 

U betaalt toeristenbelasting als u 
tegen vergoeding overnachtingen 
aanbiedt aan personen die niet in de 
gemeente Uithoorn staan ingeschre-

ven. De hoogte van het tarief is € 1 
per persoon per overnachting.

Wie betaalt toeristenbelasting?
Als u een overnachting aanbiedt te-
gen vergoeding moet u toeristen-
belasting betalen. U mag de toeris-
tenbelasting doorberekenen aan de 

persoon die bij u overnacht. Vervol-
gens draagt u de belasting af aan de 
gemeente. Biedt u overnachtingen 
aan via AirBnB of andere organisa-
tie? Ook dan moet u zich altijd zelf 
aanmelden bij Gemeentebelastin-
gen Amstelland als belastingplichti-
ge voor toeristenbelasting. Indien u 

zich niet meldt en er wordt middels 
controle geconstateerd dat u over-
nachtingen aanbiedt, dan kan er bo-
ven op de aanslag een boete wor-
den opgelegd. Ook voor personen 
die zonder toeristische bedoeling 
overnachten, bijvoorbeeld arbeids-
migranten, moet u toeristenbelas-

ting te betalen. Komt een persoon 
langer dan 4 maanden in Nederland 
wonen, dan moet hij/zij zich binnen 
5 dagen laten inschrijven in de Ba-
sisregistratie personen (BRP). Als 
een persoon staat ingeschreven in 
de BRP, betaalt u geen toeristenbe-
lasting.

Aangifte toeristenbelasting
Aan het einde van het belastingjaar 
ontvangt u van ons het aangiftefor-
mulier. Dit dient u naar waarheid in 
te vullen en terug te sturen. Bij twij-
fel zullen wij ter plaatse de boeken 
of het verblijfregister komen contro-
leren op het aantal overnachtingen.

Het aanslagbiljet gemeentebelastin-
gen 2017 valt net als vorig jaar, eind 
januari weer op de mat. Afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie ontvangt 
u een aanslagbiljet voor de woonlas-
ten 2017 (onroerende zaakbelas-
ting (OZB), afvalstoffenheffi ng en ri-
oolheffi ng) en de hondenbelasting. 
Voor eigenaren met een woning, met 

een gemiddelde woningwaarde van 
€ 239.000, moeten rekening hou-
den met een stijging van de woon-
lasten 2017 met gemiddeld € 14,87 
per jaar (€ 1,24 per maand). Dit be-
tekent een stijging van afgerond 2% 
tegenover de gemiddelde woonlas-
ten van 2016. In het onderstaande 
schema is dit verder uitgewerkt.

Betaling
Betaal bij voorkeur via automatische 
incasso, via internetbankieren of 
met uw eigen overschrijvingsformu-
lieren. Als u op een andere manier 
betaalt, vermeld dan altijd het beta-
lingskenmerk. Bij het aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2017 krijgt u 
geen acceptgirokaarten meer mee-
gestuurd. 

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso 
betalen? Vult u dan het machtigings-
formulier in. Het machtigingsformu-
lier ontvangt u gelijk met uw aan-
slagbiljet gemeentelijke belastingen 
2017.

Uw aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen voortaan digitaal 
ontvangen?
Als u de aanslag gemeentelijke be-
lastingen voortaan niet meer per 
post, maar digitaal wilt ontvangen, 
activeer dan uw Berichtenbox van 
MijnOverheid op www.mijnoverheid.
nl  Dit is uw persoonlijke, digitale 
brievenbus waarin u niet alleen post 
van de Belastingdienst, maar ook 
van bijvoorbeeld de RDW, SVB en 
UWV digitaal kunt ontvangen. Over-

zichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 
En u logt gemakkelijk in met uw Di-
giD.

Activeren Berichtenbox
Als u uw aanslag gemeentelijke be-
lastingen voortaan digitaal wilt ont-
vangen, doet u het volgende:

1. Activeer uw Berichtenbox op 
 www.mijnoverheid.nl met uw 
 DigiD.
2. Zet een vinkje bij de organisaties 
 waarvan u berichten wilt 
 ontvangen. Dit kunt u controleren 
 bij ‘Instellingen’ onder 
 ‘Organisaties Berichtenbox’. 

Geen DigiD?
Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst 
een DigiD aan via www.digid.nl. U 
ontvangt binnen 5 dagen een active-
ringscode per post.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeen-
telijke belastingen en contactgege-
vens vindt u in de bijsluiter bij uw 
aanslag en op www.gemeentebe-
lastingenamstelland.nl. Kijk voor 
meer informatie over MijnOverheid 
op www.mijnoverheid.nlToeristenbelasting

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Iepenlaan 39, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsge-

bouw. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
- Het Fort 46, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2017 voor Café-Bar 

Het Fort. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenementenvergunning voor het organiseren van een WinterWonderland op 

de schaatsbaan op het evenemententerrein Legmeer-West van 20 t/m 22 ja-
nuari 2017. Bezwaar t/m 1 maart 2017. 

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 54, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de 

verdieping. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 26 t/m 76, omgevingsvergunning voor het op-

richten van 26 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 28 februari 2017. 
- De Visserlaan 2, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaan-

de gevelkozijnen. Bezwaar: t/m 1 maart 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Evenementenvergunning voor Woningstichting Eigen Haard voor het organi-

seren van een ‘start-bouwfeest Europarei’ op woensdag 25 januari 2017.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2017 voor ca-

fé Drinken & Zo. Bezwaar t/m 2 maart 2017. 
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning voor het organiseren van de hardloopwedstrijd Uit-

hoorns Mooiste – de loop op zondag 29 januari 2017. Bezwaar t/m 22 februa-
ri 2017.

 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Gemeente Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaan-
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer 
toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de 
dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan 
de stemming deel te nemen. 

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1.  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dra-
gen.

2.  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandi-
daatstelling (30 januari 2017) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de 
kiezer die de volmacht geeft.

3.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen 
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uit-
brengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de 
gemeente.

 STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Gemeente Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaan-
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kie-
zer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kie-
zerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formu-

lieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij 
volmacht te stemmen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.  MONDELING VERZOEK
1.  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk 

verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het 
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 
(30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een 
kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (14 
maart 2017).

2.  Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van 
zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Vervolg van vorige blz.




