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ren met een geldig legitimatiebewijs. Let op: de nieuwe stempas
vervangt uw oude. Vindt u uw ‘oude’ stempas terug, dan is die
niet meer geldig.

Volg ons op twitter: @stichtsevecht
www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht
Op wie u kunt stemmen?
Aan de Provinciale Statenverkiezingen doen 15 politieke partijen
www.instagram.com/gemeentestichtsevecht
mee, aan de waterschapsverkiezingen voor waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV) doen 13 politieke partijen mee en voor

