Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
op donderdag 23 mei 2019 in de gemeente Lochem
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
U ontving een stempas voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Uw leeftijd en nationaliteit bepalen of u mag stemmen voor deze verkiezing. U kunt stemmen als u
 18 jaar of ouder bent op 23 mei 2019
én:
 de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU)
Wilt u stemmen, neemt u dan de stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau van uw keuze.
Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Zonder stempas of zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.
Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit zijn: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland of een ander land van de Europese Unie (EU). Dit
mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. De voorzitter van het stembureau controleert uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs.
Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de afdeling Publiekscontacten een vervangende stempas aanvragen. Dat kan via de telefoon of
aan de balie Doe dit op zijn laatst woensdag 22 mei 2019 vóór 12.00 uur. Heeft u uw ‘oude’ stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan
alleen met de nieuwe stempas.
Hier kunt u stemmen
Met de stempas en een identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen:
1. Verzorgingstehuis Gudula, Oosterwal 18, Lochem
11.
Brasserie de Mölle, Oude Lochemseweg 4, Exel (Laren)
2. Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8, Lochem
12.
Gemeenschapscentrum ’t Onderschoer, Beukenlaan 1, Barchem
3. Jan Wissinkhal LTTC de Toekomst, Runmolenlaan 17, Lochem
13.
Brandweerkazerne Gorssel, Hoofdstraat 14, Gorssel
4. Basisschool de Rank, Curieplein 21, Lochem
14.
de Borkel, Hoofdstraat 61a, Gorssel
5. Basisschool St. Joseph, Prins Frisolaan 12 a, Lochem
15.
Steunpunt ’t Wansinkhof, Het Wansink 45, Epse
6. Parochiezaal RK Kerk, Kastanjelaan 33, Lochem
16.
Ons Gebouw, Sporkehout 4 – 6, Harfsen
7. De Hoge Weide, Zwiepseweg 107, Lochem
17.
Ons Huis, Dorpsstraat 37, Almen
8. Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 Lochem
18.
’t Spijk, Zutphenseweg 202, Eefde
9. Brandweerkazerne Laren, Zutphenseweg 22, Laren
19.
het Hart, Jolinkweg 2, Eefde
10. Basisschool de Branink, Verwoldseweg 14, Laren
20.
Staring College, Zutphenseweg 108, Lochem
De stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 uur open behalve stembureau 20 Staring College dat open is van 8.00 tot 17.00 uur De stembureaus zijn voor iedereen
toegankelijk met uitzondering van stembureau 6.
Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas
Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand toestemming geven (machtigen) om voor u te stemmen. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U mag zelf kiezen
wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. U kunt iemand machtigen tot op de verkiezingsdag woensdag 23 mei 2019.
U moet de persoon die voor uw stemt ook een kopie van uw identiteitsbwijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het
stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen
stemmen
Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Lochem woont, maar wel een stempas ontving voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees
Parlement. Een formulier kunt u downloaden op www.lochem.nl. U kunt het ook afhalen of opvragen bij Publiekscontacten. U en de gemachtigde moeten een handtekening
zetten op het fomulier. Het ingevulde formulier moet op maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs. De persoon die
voor u stemt hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien.
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Als u zelf in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Tegen
inlevering van uw stempas krijgt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het Europees Parlement kunt u gaan stemmen in elk stembureau in Nederland.
Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Het formulier dat u nodig heeft, kunt downloaden op www.lochem.nl of afhalen/ aanvragen in het gemeentehuis. Uw
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag. Daarna ontvangt u een kiezerspas.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling Publiekscontacten kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Het bezoekadres is: Hanzeweg 8, 7241 CR LOCHEM.
De afdeling Publiekscontacten is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur of op afspraak.
Op donderdag is de afdeling Publiekscontacten geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur of op afspraak.
Telefonisch bereikbaar onder nummer (0573) 28 92 22. Whatsapp 06 102 701 39.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op www.lochem.nl

Stemmen met een stembiljet
U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat
van uw keuze rood te maken.
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 eenmaal 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.
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.

