De PvdA Uithoorn/
De Kwakel zet
zich in voor:
Goed en betaalbaar wonen
Goede zorg voor wie dat nodig
heeft
Ruimte voor sport, spel,
cultuur en recreatie
Een mooi en bereikbaar dorp
Een groene, schone en veilige
leefomgeving
Duurzaamheid en energietransitie
Minder Schipholhinder

Een duurzaam Uithoorn
en De Kwakel…
Kan alleen worden bereikt als iedereen binnen de gemeente zich hiervoor inzet. De gemeente geeft daarom het goede
voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen. De klimaatverandering
en de CO2- uitstoot baren ons grote zorgen. De verduurzaming
gaat nu te traag, er is versnelling nodig! Voor de PvdA is dat een
van de belangrijkste onderwerpen voor nu en in de toekomst.

Jan Mollema geeft het
stokje door...

ONZE KANDIDATEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Info: www.uithoorn.PvdA.nl |

Els Gasseling
Jeroen Brink
Marga Moeijes
Hans Portengen
Jan van Velzen
Gerrit Rosenboom
Chris Verhorst
Maarten levenbach
Rob de Boer

Na de verkiezingen op 21 maart komt Jan Mollema niet terug
als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hij heeft dan 16 jaar
als raadslid- waarvan acht als fractievoorzitter – achter de rug.
In de huidige raadsperiode is hij voorzitter van de commissie
wonen en werken en lid van het presidium. Voor hij in de raad
kwam was hij al twee jaar fractie-assistent. In 1994 stond hij
voor het eerst op de kieslijst voor de PvdA. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als handhaver openbaar vervoer bij de Gemeente Amsterdam.
Jan, waarom stop je er nu mee? “Ik vind na 24 jaar actief te zijn
geweest in de politiek dat het tijd is om plaats te maken voor
een jonger raadslid. Ook het opkomend populisme bevalt me
niet zo. Er komt nu natuurlijk veel meer vrije tijd. Ik kan me dan
nog meer richten op mijn hobby: het maken en organiseren
van wandelingen. “
Wat vond je mooi aan raadslid zijn, en wat wil je nieuwe raadsleden meegeven? “Het mooist vond ik het kunnen vertegenwoordigen van het sociale gezicht van de Partij van
de Arbeid. Ik zou de nieuwe
raadsleden willen meegeven, dat ze achter hun idealen moeten blijven staan. En
de inwoners veel inspraak
geven. Maar geef bij die inspraak wel duidelijk aan waar
die eindigt en waar de politiek uiteindelijk het besluit
neemt.”
Wij zijn Jan dankbaar voor
zijn inzet voor onze gemeente en onze partij. Na de verkiezingen zullen wij feestelijk
afscheid van hem nemen.

@PvdA Uithoorn | Facebook.com/pvdauithoorn

Waarom
PvdA?

Verbinding...
door activiteiten

Laten wij het samen
doen!

“Uithoorn Verbonden” is het motto van ons verkiezingsprogramma. Dat staat voor een sociale gemeente, waar mensen niet langs
elkaar heen leven maar naar elkaar omkijken. Voor elkaar zorgen, met steun van de gemeente als dat nodig is, en samen sporten, spelen en plezier maken. Elkaar ontmoeten en samen iets organiseren.

Voor de PvdA zijn maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties onmisbaar; laagdrempelige activiteiten maken het
mogelijk dat inwoners gemakkelijk met elkaar in contact kunnen
komen en onderdeel van de gemeenschap in het dorp uitmaken.
Het organiseren van deze activiteiten op zich is voor het grootste
deel géén taak van de gemeente, maar omdat wij belang hechten
aan de samenhang tussen en betrokkenheid van inwoners bij de
samenleving willen we dit wel faciliteren.

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal.

We hebben al een aantal goed lopende activiteiten in Uithoorn en
De Kwakel, waarvan een groot deel gebruik maakt van maatschappelijke, multifunctionele ruimtes. Dit is één van de dingen waar wij
als gemeente wél een rol kunnen spelen: ruimtes beschikbaar stellen, tegen betaalbare huurprijzen (in sommige gevallen een zogeheten ‘maatschappelijke huur’. De gemeente hoeft hier niet financieel
aan bij te dragen, maar zeker ook geen winst op te maken; de winst
zit hem in de beleving van de burgers, niet op het financiële vlak. Het
onlangs genomen besluit over de multifunctionele accommodaties
in Zijdelwaard en Thamerdal hebben wij dan ook van harte ondersteund en we hopen in iedere buurt een huis voor de buurt of ander soort gemeenschappelijke openbare ruimte te kunnen realiseren.
Inwoners die met (nieuwe) initiatieven komen die kunnen leiden tot
het verbinden van mensen, moeten worden ondersteund in hun opzet en het opstellen van een plan dat kan leiden tot een aanvraag
voor middelen bij het initiatievenfonds. Hierbij laten we het graag
aan de inwoners zélf over in welke vorm of activiteit ze dit willen
doen; sport, eten, cultuur, als het maar iets toe voegt aan het scala
aan activiteiten in Uithoorn. Hiernaast willen we graag ook de activiteiten die vanuit bestaande maatschappelijke organisaties georganiseerd worden voor met name kinderen en jongeren en ouderen blijven stimuleren. Uithoorn is niet alleen een dorp om te wonen, Uithoorn is een dorp om in te (be)leven!

Er zijn veel lokale initiatieven van professionals en vrijwilligers. Van
belang is dat deze netwerken beter met elkaar verbonden worden.
Een eerste aanzet daartoe is gegeven door de samenwerking van verschillende professionals in “Uithoorn voor elkaar” en de start van de
gemeentelijke website “Uithoornhelpt!”, waar een inventarisatie te
vinden is van de sociale kaart.

“Veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel doen iets voor elkaar als
vrijwilliger – ze geven bijvoorbeeld taalles, koken voor elkaar, helpen
iemand als maatje, ze zetten zich in voor de school of voor de sportclub of de buurt of ze helpen iemand die zorg nodig heeft. Dat is echt
geweldig en heel sociaal!
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn goud waard, maar steun van professionals blijft nodig om overbelasting te voorkomen.
Met de meeste van onze inwoners gaat het goed, de economische crisis is voorbij. Maar niet iedereen profiteert daarvan. Mensen die weinig verdienen of niet kunnen werken hebben het moeilijk om rond te
komen. Ook in onze gemeente groeien kinderen op in armoede. De
PvdA vindt dat er betere regelingen voor ondersteuning van mensen
met een laag inkomen moeten komen.
“Uithoorn verbonden” betekent ook: goede verbindingen - met het
openbaar vervoer, de fiets en de auto. Het betekent ook: geen knip
tussen ons en de buren uit Amstelhoek.”
Els Gasseling is lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Uithoorn/De Kwakel.
Zij woont in de Legmeer en zij houdt zich in de raad onder
meer bezig met het Schipholbeleid, werk en inkomen, wonen
en leefomgeving.
“de overlast van het vliegverkeer is een van de grootste problemen waar onze gemeente mee te maken heeft. Ik zal me, samen met de hele gemeenteraad, blijven inzetten om hier echt
verbetering in te realiseren. Daarnaast vind ik het belangrijk
dat we hier goed en prettig kunnen wonen en een sociaal dorp
blijven, waar iedereen kan meedoen.”

Jeroen Brink staat op nummer 2 op de kandidaten lijst van
de partij van de Arbeid Uithoorn/De Kwakel. Jeroen woont in
Meerwijk. Hij heeft in de afgelopen periode kennisgemaakt
met de gemeenteraad als commissielid, en wil nu graag echt
aan de slag als gemeenteraadslid. Naast zijn werk houdt hij bezig met allerlei vrijwilligersactiviteiten, en in de raadscommissie met onder andere: cultuur, sport en recreatie en jongerenwerk.

Op het gebied van Welzijn en Zorg zijn verantwoordelijkheden overgedragen van het Rijk naar de gemeente, terwijl de budgetten door
bezuinigingen zijn gekrompen. De uitdaging is om te zorgen dat iedereen toch de zorg krijgt die nodig is.

Bewoners zouden in de eigen wijk ook de gelegenheid moeten hebben die verbinding te maken en hun eigen netwerk te versterken.
Daarvoor zou in iedere wijk zo’n ontmoetingsplek beschikbaar moeten zijn.
Ook zijn wij voorstander van het betrekken van burgers bij de keuzes
die ter besluitvorming voorliggen in de gemeente. Van belang is om
draagvlak te creëren, Uithoorn is toch van ons allemaal! Het mogelijk
maken van initiatieven en het stimuleren van ideeën van burgers zou
meer prioriteit moeten krijgen.
Marga Moeijes staat als nummer drie op de kandidatenlijst.
Marga woont in Park Krayenhoff.
Zij is vanaf 2006 actief in Buurtbeheer de Legmeer, sinds 2013
als voorzitter.
“Ik vind het een uitdaging om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door bewoners in contact te brengen met elkaar en
met professionals om draagvlak te creëren voor verbeteringen
in de wijk. Ben altijd politiek geïnteresseerd geweest en wil mij
nu graag voor de hele gemeente inzetten, met name voor de
zorg, participatie en onderhoud van de openbare ruimte en
groen.”

Duurzaam Solidair:
NATUURlijk DUS!

Verkiezingen 2018
Groen, duurzaam en sociaal: dat is DUS!
DUS! is een progressieve lokale partij met leden van D66 en GroenLinks
en ongebonden inwoners.

Top 10 van de kandidatenlijst
1.
2.
3.
4.
5.

Ria Zijlstra, kandidaat wethouder
Ans Gierman
José de Robles
Willem Körnmann
Wendy de Waal

6.
7.
8.
9.
10.

Robert Timmers
Judith Beuse
Fieke Otto-Ossenkoppele
Arno Schartman
Marianne Mak

Wie zijn deze mensen van DUS!?
Acht kandidaten (op de foto van links naar rechts) stellen zich voor:

Willem Körnmann

Robert Timmers

Ik werk als vrijwilliger op de kinderboerderij. Als
beheerder ben ik iedere dag op de boerderij aanwezig.
Ik ben 2 jaar fractie assistent en mijn ambitie is om als
raadslid voor DUS! in de gemeenteraad te komen.

Ik heb een geweldig leuke baan bij Verhoef Service
Company, een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in
personenvervoer. Mensen aannemen, ook met afstand
tot de arbeidsmarkt en hen begeleiden. Vraagbaak zijn
voor onze driehonderd medewerkers en de interne
communicatie regelen.

Uithoorn/De Kwakel
Vanuit Amsterdam zijn wij destijds verhuisd naar Uithoorn
voor een huis met een tuin. Wij wonen nu ruim 27 jaar
met veel plezier in Uithoorn/De Kwakel.
DUS!
DUS! staat voor groen, duurzaam en sociaal. Belangrijke
punten zijn voor mij: het verbeteren van het Libellebos,
steun voor burgerinitiatieven zoals de kinderboerderij
en aandacht voor het milieu door o.a. een beheersbaar
Schiphol. Daarom heb ik voor DUS! gekozen.

Wendy de Waal
Ik werk al 16 jaar in het welzijnswerk, met name met
jeugd. Op dit moment ben ik jongerenwerker in Aalsmeer
en Kudelstaart voor Dock.
Uithoorn/De Kwakel
Ik woon nu 14 jaar in Uithoorn met mijn vriend, in het
centrum. De waterlijn is erg mooi geworden en als het
kan zitten we graag op een van de terrassen. We kunnen
op de fiets naar de volkstuin. Uithoorn ligt heel centraal
en we houden ervan om bijvoorbeeld naar de stad te
gaan. Fijne gemeente om te wonen.
DUS!
Voor mij is het een pluspunt dat DUS! een combinatie van
D66 en GroenLinks is. Dat werkt goed in Uithoorn. Ik vind
het belangrijk dat iedereen kansen krijgt en dat we voor
elkaar en onze omgeving zorgen. Daar wil DUS! ook een
bijdrage aan leveren.

Uithoorn/De Kwakel
Een prachtige twee-eenheid van fijne en leuke mensen
die graag samen veel voor hun gemeente willen
bereiken. Plus: met in de achtertuin het Groene Hart en
in de voortuin de cultuur van Amsterdam. Heerlijk!
DUS!
Een geweldige club mensen die vooral luisteren naar
onze inwoners en samen, enthousiast en op realistische
wijze, wil werken aan onze doelen. Doe met ons mee!

Fieke Otto - Ossenkoppele
Als teamleider op een VO-school wil ik samen met mijn
docententeam leerlingen opvoeden tot vrij en creatief
denkende, moreel oordelende en verantwoordelijk
handelende burgers. Daarvoor is een brede
ontwikkeling nodig, die ik de kinderen en jongeren in
Uithoorn/de Kwakel ook toewens.
Uithoorn/De Kwakel
Ik ben vreugdevol geboren & getogen in Uithoorn. Op
mijn 17e verruilde ik het dorpsleven voor de rest van
de wereld. Het groen, het water, het sporten, de stad
op fietsafstand én de oprechte aandacht en zorg voor
elkaar die in een dorpsgemeenschap voelbaar is, gun
ik mijn vier kinderen ook en deden me terugkeren naar
mijn geboortegrond.

Uithoorn/De Kwakel
Ik ben in Uithoorn geboren en getogen. Ik heb hier altijd
met veel plezier gewoond en doe dat nog steeds. Het is
hier gemoedelijk, we kennen elkaar en er is rust en ruimte
met veel groen en water.
DUS!
Ik wil dat er beter geluisterd wordt naar de bewoners.
Dit betekent een dienstbare overheid die uitgaat van
vertrouwen. De vraag van werkgevers en inwoners wordt
centraal gesteld. Door in te zetten op werk, woningen
naar behoefte, passende zorg en samen de milieudoelen
realiseren. Exact de thema’s waar DUS! zich voor inzet.

José de Robles
Ik ben organisatie-adviseur en taxichauffeur. Een vreemde
combi? Ja, zeker! Als je wilt weten hoe dat komt, kom het
me maar vragen.
Uithoorn/De Kwakel
Geboren in Amsterdam en grotendeels opgegroeid in
Amstelveen wilde ik graag in de regio blijven wonen. Ik
woon nu ruim 17 jaar met veel plezier in Uithoorn; een
rustige gemeente met alle drukte en faciliteiten van de
grote stad in de directe nabijheid.
DUS!
Ik zet mij in voor een gemeente waarin een fijne woon-/
leef-omgeving niet conflicteert met duurzaamheid en
milieu. Binnen die gemeente vind ik sociale samenhang
van groot belang; wij zorgen met elkaar voor elkaar,
zonder de vrijheden, ontwikkelingsmogelijkheden en
identiteit van de individuele bewoner aan te tasten. Dit
vind ik terug in het DNA van DUS! Ik zou daarom als in een
bekende koffie-commercial zeggen: “DUS!, what else?!”.....

Ria Zijlstra,
kandidaat wethouder
In het dagelijks leven ben ik wethouder voor Uithoorn
en De Kwakel. Ik heb vooral een sociale portefeuille: zorg
voor jeugd en volwassenen, sport, cultuur, integratie en
maatschappelijke accommodaties.
Uithoorn/De Kwakel
Het fijne van Uithoorn en De Kwakel is de combinatie
stad en natuur. Met de bus ben je in 3 kwartier in hartje
Amsterdam. In de directe omgeving kun je heerlijk
wandelen en fietsen.
DUS!
Ik kies voor DUS! omdat DUS werkt vanuit vertrouwen in
mensen en uitgaat van zorg voor elkaar en zorg voor de
aarde.

DUS!
Mijn drijfveer is om alles wat in en op die grond leeft op
een duurzame manier met elkaar te laten samenleven.
Oplossingsgericht, optimistisch, onderzoekend en
creatief in het hier en nu, maar met het groter geheel
in het bewustzijn: de planeet en haar toekomst, de
generaties voor en na ons en medeburgers wereldwijd.
Bij DUS! ontmoet ik daarin gelijkgestemden en voel ik
me daarom thuis.

Judith Beuse
In het dagelijks leven werk ik als recruiter. Ik breng vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. En ik begeleid
mensen die kort of langdurig werkloos zijn naar werk.
Uithoorn/De Kwakel
Ik woon al 44 jaar in Uithoorn. Ik vind het een hele
prettige woonomgeving. Dicht bij de grotere steden
maar met de charme en kleinschaligheid van een dorp.
Ik vind het een gezellig en eigenzinnig dorp met veel
enthousiaste en betrokken bewoners die graag een
bijdrage leveren om hun ‘eigen stukje’ Uithoorn mooi te
maken en mooi te houden.
DUS!
Bij DUS! Voel ik mij goed thuis. Het is een actieve partij
waar duurzaamheid en groen een belangrijke plek
hebben in het programma. En ik denk dat iedereen
eigenlijk wel weet dat er substantieel iets moeten
veranderen aan de manier waarop wij omgaan met de
aarde. Daarnaast kan ik me goed vinden in de algehele
zorgzame en positieve manier van denken van de leden
van DUS! En ook dit zie je duidelijk terugkomen in het
verkiezingsprogramma.

DUS! wil:

Ans Gierman
Als arbeidsmarktadviseur zorg ik ervoor dat
werkzoekenden en jongeren een passende baan krijgen
en meedoen in de samenleving. Tevens staat het milieu
mijn hele leven hoog op mijn agenda en ben ik zo’n 25
jaar politiek actief in Uithoorn.

Vervolg van Fieke...

1.

Een circulaire economie
Respect voor mens en milieu, voldoende werkgelegenheid
afval wordt grondstof en onuitputbare schone energie.

2.

NATUURlijk!
Een diervriendelijke omgeving. Natuur nodigt uit tot bewegen, geeft rust, leidt
to ontmoeting. Bomen en struiken zorgen voor afwatering en nemen CO2 op.

3.

Kansen voor iedereen
Met goed onderwijs, sport en cultuur, ontmoetingsplaatsen

4.

Werk voor iedereen en ondernemers aan zet
Met specifiek aandacht voor jongeren en inwoners met een beperking

5.

Een passend huis in en fijne buurt
Met ruimte voor nieuwe woonvormen.

6.

Minder vliegen, meer fietsen en wandelen
Goed openbaar vervoer en elektisch rijden. Ruimte voor fietsen en wandelen.
Voor schone lucht. Schiphol is groot genoeg.

7.

Cultuur en beweging
Een cultuur- en sportfonds ook voor volwassenen.

8.

Zorgen voor elkaar
Dementievriendelijke gemeente, geen wachtlijsten in jeugdzorg,
niet de regels staan centraal maar de inwoners.

9.

Gemeentelijke organisatie op orde
Echt luisteren naar inwonder en snel reageren op telefoontjes en e-mails.

Meer weten?

secretariaat@dus-uithoorn.nl
www.dus-uithoorn.nl
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Werk en veiligheid

rnakel

UithoornDe Kwakel

Het CDA stelt u centraal. U wilt immers
wonen in een schone plaats, in een
gemeente met veel groen en goede
verbindingen, in een veilig Uithoorn De
Kwakel met voldoende scholen waar ook
werkgelegenheid is? Nou precies, dat wil het
CDA ook! Het CDA wil daar voor u graag zelf
bij betrokken zijn.

Werk en veiligheid

Duurzaam en innovatief

Er zijn voor je burgers
Er zijn voor je burgers
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Werk en veiligheid
Het CDA stelt u centraal. U wilt immers
wonen in een schone plaats, in een
gemeente met veel groen en goede
verbindingen, in een veilig Uithoorn De
Kwakel met voldoende scholen waar ook
werkgelegenheid is? Nou precies, dat wil het
CDA ook! Het CDA wil daar voor u graag zelf
bij betrokken zijn.
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Wonen

Uithoorn
Werken Ontspannen

UithoornDe Kwakel

Kijk voor meer informatie
op Uithoorn.nl.
Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

Informatie over
standpunten
van de partijen

De verkiezingen
komen eraan!
Welke partij krijgt uw stem?

Meer woningen

Iedereen doet mee
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RAADSAGENDA
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voor het politiek debat
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aanvang 19.30 uur.

VERKIEZINGEN
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Wonen
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we met elkaar om!

Ria Zijlstra
DUS!

Benno van Dam
Ons Uithoorn

André Jansen
CDA

Herman Bezuijen
Gemeentebelangen

Jeroen Albers
Groen Uithoorn

Els Gasseling
PvdA

Jan Hazen
VVD

Meer weten over de
verschillende standpunten
van de politieke partijen?
Speciaal voor deze gemeenteraadsverkiezingen is een programmavergelijker ontwikkeld. Zo kunt u de verschillen in standpunten
makkelijk vergelijken. Kijk voor meer informatie op:
uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/publicatie/programmavergelijker
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Stemmen met stempas
en identiteitsbewijs

Stemmen bij volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen op 21 maart

Stemmen in andere
gemeente

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom

2018, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze

Dat kan alleen voor het referendum, niet voor de

van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen.

persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

gemeenteraad. Als u voor het referendum in een andere

Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20

gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben.

maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op

Gemachtigde moet in Uithoorn wonen

Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het

het gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Mocht u alsnog uw

Het is het niet mogelijk om iemand buiten de gemeente te

referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw

“oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat

machtigen. U moet iemand machtigen die ook in Uithoorn woont.

stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een

kan alleen met de nieuwe stempas.

Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van

kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in

degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Het geven van een

elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling

Altijd geldig
identiteitsbewijs mee

onderhandse machtiging kan tot en met de dag van de stemming

aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20

zelf. De gemachtigde neemt zijn eigen identiteitsbewijs mee en ook

maart 2018, 12.00 uur.

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig

De gemachtigde:

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas.

identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart

-

kan iedereen zijn die in Uithoorn woont;

De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of

of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter

-

heeft zelf ook een stempas ontvangen;

aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De schriftelijke

van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het

-

brengt de volmacht stem uit tegelijk met de eigen stem;

aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de

identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

-

mag niet meer dan 2 volmachten aannemen;

gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum

-

moet ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan de

moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor

voorzitter te laten zien. (Voor deze verkiezing geldt dat uw

alleen deze stemming.

Waar kunt u stemmen?

een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
Schriftelijk verzoek

identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.)
Raadgevend referendum Wiv

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag

Schriftelijk machtigen

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum

stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een

Wilt u iemand machtigen voor de aankomende

gehouden over de Wet op de inlichtingen- en

stembureau is gevestigd:

gemeenteraadsverkiezingen maar u heeft nog geen stempas

veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

-

Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16

ontvangen dan kunt u schriftelijk iemand machtigen.

-

-

De Springschans, Eendracht 8

-

KnA-gebouw (muziek ver), Legmeerplein 49

De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD);

De gemachtigde:

-

Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16

-

heeft zelf ook een stempas ontvangen;

-

Alkwin Kollege, ingang Geertruidahoeve

-

brengt de volmacht stem uit tegelijk met de eigen stem;

-

De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze
bevoegdheden;

-

Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27

-

mag niet meer dan 2 volmachten aannemen;

-

Hoe het toezicht is geregeld.

-

het Duet, Prinses Christinalaan 120

-

hoeft geen kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan de

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers

-

Wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1

voorzitter te laten zien.

te informeren over de wet waar een referendum over wordt

-

Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29

-

De Brede School, Randhoornweg 39

Schriftelijk

-

Evang.Chr.Gem., Herman Gorterhof 3

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door

gehouden. Kijk op Referendumwiv2017.nl waar de Wiv 2017

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds

de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het

21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

volmacht bewijs per post en hoeft op de verkiezingsdag geen kopie

Ook mensen met dementie kunnen hun stem uitbrengen. De

van de identiteitsbewijs van de volmachtgever aan de voorzitter

vrijwilligers van de stembureaus zullen extra hulp bieden aan

van het stembureau te laten zien. Een verzoek om bij volmacht te

mensen met dementie. Alzheimer Nederland biedt een stappenplan

stemmen (pdf, 123 kB) kunt u downloaden, afhalen of aanvragen

aan voor mensen met dementie om hun stem uit te brengen.

tijdens de openingstijden bij de gemeente Uithoorn.

over gaat.

