Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
op donderdag 23 mei 2019 in de gemeente Etten-Leur.
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
In de gemeente Etten-Leur staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in
de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u in een ander stemlokaal stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet
stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stembiljet

Stemmen met stempas en identiteitsbewijs
Om overal in Etten-Leur te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw
stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw stempas mee te nemen. Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 12.00 uur een
vervangende stempas aanvragen bij het team Publiekszaken. Heeft u uw “oude” stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit
te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat
van uw keuze rood te maken.

Waar kunt u stemmen
Hieronder staan de adressen waar de stembureaus zich bevinden:









Van Gogh Kerk, Raadhuisplein 2
Nieuwe Nobelaer (via hoofdingang), Anna van
Berchemlaan 2
Avoord Zorg en Wonen loc Anbarg, Nassaulaan 1
Smeltkroes de Keen, Kwadestraat 2
Handboogvereniging Nimrod (Sportpark De Lage
Banken), Concordialaan 204
Wijkgebouw Ut Praotuis, Achter de Molen 17
Scholengemeenschap, Stijn Streuvelslaan 42
Avoord Zorg en Wonen, loc. Kloostergaard,
Bisschopsmolenstraat 272
Stationsplein, Dijkmanstraat 15
Tafeltennishal Tanaka, Van Genkstraat 20
Kantine gemeentewerf, Hermelijnweg 1

 Wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42
Brede school de Vleer, Kraanvogel 22
Trouwkerkje (gemeentelijke
trouwzaal), Van Bergenplein 1
 Het Turfschip, Schipperstraat 2
 Alwel Etten-Leur, Bredaseweg 1
Van Gogh Kerk 2, Raadhuisplein 2
 Het Turfschip 2, Schipperstraat 2

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de
achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente
Etten-Leur woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem
tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen
geldig identiteitsbvewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt
of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor
u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet
ongeldig.
Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het
stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw
stembiljet. De voorzitter geeft u één keer een nieuw
stembiljet.
Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de
kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in
de stembus.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar
het stadskantoor te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in
Nederland.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij het team Publiekszaken of
downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag,
waarna u een kiezerspas ontvangt.

Informatie
In het stadskantoor, bij het team Publiekszaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing.
Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4, 4870 GA Etten-Leur.
Het team Publiekszaken is op maandag op afspraak geopend van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Op dinsdag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op woensdag zijn wij van 9.00-12.00 uur zonder afspraak geopend.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 14 076..
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op onze website: www.etten-leur.nl.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet
op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het
onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus.
Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco
maar geldt uw stem als ongeldig.

