
nu de Brexit nadert. U beslist met uw stem mee over 
belangrijke thema’s. Meer daarover leest u in deze 
verkiezingsspecial.

Traditiegetrouw maak ik op 23 mei weer een ronde door 
de gemeente. Ik bezoek dan een aantal stembureaus. 
Zie ik u ook?

Yvonne van Mastrigt
burgemeester 

Bent u in maart gaan stemmen voor de Provinciale 
Staten en uw waterschap? Heel goed. Net als u zijn 
veel kiesgerechtigden in onze gemeente naar het 
stembureau gegaan. Ik vind het heel mooi om te zien 
dat zoveel inwoners betrokken zijn bij de politiek. 
Bedankt dat u de moeite nam om uw stem te laten horen!

Bijna 61% ging 20 maart stemmen voor de Provinciale 
Staten. De waterschappen deden het ook goed. Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht behaalde een opkomst van 61% en 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden scoorde 
52%. Dat betekent dat de opkomst bij elke verkiezing 8% 
meer is dan bij dezelfde verkiezingen in 2015. 
Een prachtig resultaat! 

Meebepalen over de toekomst van Europa
Op 23 mei mag u nog een keer gaan stemmen. Dan vindt 
de Europees Parlementsverkiezing plaats. Ik ben benieuwd 
wat de opkomst zal zijn. Uw stem is in ieder geval weer 
zeer belangrijk. Het is uiteraard niet aan mij om te zeggen 
op wie u moet stemmen. Wel wil ik u zo goed mogelijk 
over deze verkiezingen informeren. En ik moedig u graag 
aan naar het stembureau te komen. Zeker als u denkt dat 
stemmen geen zin heeft. In onze democratie bepalen we 
namelijk met elkaar hoe het verder gaat in Europa, zeker 
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Veelgestelde vragen
Wie mag er stemmen?
Voor de Europees Parlementsverkiezing mag iedereen stemmen 
die 18 jaar of ouder is op 23 mei. U moet ook op 9 april (de dag 
van de kandidaatstelling) ingeschreven staan als inwoner van 
gemeente Stichtse Vecht. 

Wat meenemen naar het stembureau?
• Uw stempas
• Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart). 
Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Stempas kwijt of beschadigd?
Digitale of schriftelijke aanvragen moeten uiterlijk maandag 
20 mei bij de gemeente ontvangen zijn. Een persoonlijke 
aanvraag kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 12.00 uur met 
een kopie van een identiteitsbewijs bij Bureau Verkiezingen 
doen op de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken. 

In een andere gemeente stemmen?
Dat kan! U heeft dan een kiezerspas nodig. U kunt 
op 2 manieren aan een kiezerspas komen:
•  schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet dan uiterlijk 

maandag 20 mei door ons ontvangen zijn. Als u al een 
stempas heeft ontvangen, dan moet u deze meesturen 
met de aanvraag voor de kiezerspas. U kunt een online 
formulier hiervoor invullen;

•  persoonlijk langskomen in het gemeentekantoor. Dat kan 
zonder afspraak. Dit kunt u uiterlijk doen op woensdag 
22 mei vóór 12:00 uur. Uw stempas wordt dan ingenomen 
en u ontvangt een kiezerspas. Neem uw stempas 
en geldig legitimatiebewijs mee.

Iemand anders voor u laten stemmen?
U kunt iemand machtigen voor uw stem. Dat betekent 
dat iemand anders voor u een stem kan uitbrengen.

Woont de persoon in Stichtse Vecht?
• Geef dit aan op de achterzijde van uw stempas.
• U en de gemachtigde moeten de stempas allebei ondertekenen.
•  Geef uw stempas en uw identiteitsbewijs mee aan de 

gemachtigde. Dit mag ook een kopie van uw identiteitsbewijs zijn.

Woont de persoon buiten Stichtse Vecht?
•  U kunt iemand van buiten onze gemeente alleen voor u laten 

stemmen met tussenkomst van de gemeente.
•  Uiterlijk maandag 20 mei 2019 moet uw machtigingsaanvraag 

bij ons zijn ingeleverd.

Waar kan ik stemmen?
Op de achterkant van uw stempas staat het dichtstbijzijnde 
stembureau vermeld. 
Op www.stichtsevecht.nl/locatiesverkiezingen vindt u een 
overzicht van alle 34 stembureaus in onze gemeente. 
U kunt ook op de site zien welke goed toegankelijk zijn. 

Stem ook 23 mei 

Waarom stemmen

Stemhulp

Het Europees Parlement vertegenwoordigt u en 
andere inwoners van Europa. Nederland heeft 
26 Europarlementariërs. Elke 5 jaar mogen we 
stemmen om te bepalen wie parlementariër wordt. 

Taken Europees Parlement
Wat doet het parlement eigenlijk? Zij maakt wetten en 
controleert de Europese Commissie. Ook beslist het 
parlement mee over de begroting van de Europese Unie (EU). 
De Europese Unie werkt samen op belangrijke thema’s. 
Bijvoorbeeld: economie, landbouw, justitie, migratie, milieu, 
reizen en onderwijs. Met uw stem bepaalt u mee hoe de 
toekomst van Europa eruit komt te zien! 

Invloed van Europa op…

•  Reizen
Als EU-burger mag u vrij door de Europese Unie reizen. 
Een geldig paspoort of identiteitskaart is genoeg om naar 
andere landen te reizen die lid zijn van de EU. Dat zijn er 28! 
Reizen is belangrijk voor de inwoners en dus ook voor de 
bestuurders van Europa. De Europese Commissie steekt 
4 miljard euro in het verbeteren van de infrastructuur, 
met name in de spoorverbindingen en wegen.

•  Klimaatverandering
Het bestrijden van klimaatverandering is een belangrijk 
agendapunt voor de EU. Uiterlijk in 2050 moet de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa helemaal nul zijn. De meerderheid 
van het Europees Parlement vindt dat lidstaten er alles aan 
moeten doen om dat doel eerder te behalen. 

•  Digitale diensten
Telefoongesprekken en datagebruik in het buitenland: dat 
kost u niks extra. Ook ‘geoblocking’ is door de Europese 
Unie opgeheven. Bestellen bij buitenlandse webshops is 
weer mogelijk en uw aanbod op streamingdiensten blijft in 
elk land hetzelfde. 

Over vele andere zaken beslist de Europese politiek. 
Denk aan kwaliteitsnormen voor kraanwater, verlofregels 
en keurmerken op producten. Nederlandse partijen hebben 
verschillende standpunten. Onder andere wat betreft Europese 
samenwerking. Er valt wat te kiezen, dus laat uw stem horen!

Op 23 mei mag u naar de stembus. Weet u al op welke kandidaat u gaat stemmen? 
Welke partij past het beste bij uw ideeën over Europa? Ontdek het op www.stemwijzer.nl
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Informatie voor de inwoners van 
gemeente Stichtse Vecht 

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Woensdag 18 maart 2015 zijn voor het eerst in heel Nederland 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten gecombineerd met 
de verkiezingen voor het algemeen bestuur van de waterschap-
pen. Op die dag kunt u stemmen op de partij die uw belangen 
het beste kan vertegenwoordigen in Provinciale Staten van 
Utrecht en u kunt door te stemmen invloed uitoefenen op de 
werkwijze van het waterschap. 

Wat doen Provinciale Staten? 
Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie en  
beslissen over de plannen voor Utrecht. Denk hierbij aan de 
aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en bruggen,  
het regelen van het regionale openbaar vervoer, het opknappen 
van monumenten en investeren in de economie. Daarnaast  
kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. 

Wat doen de waterschappen?
In Stichtse Vecht zijn twee waterschappen gevestigd: Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden en het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Zij zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer.  
Zij voorkomen overstromingen, onderhouden de dijken en ze  
zorgen voor schoon en voldoende oppervlaktewater en ze 
zuiveren het afvalwater. Het algemeen bestuur waarop u kunt 
stemmen, neemt hierin belangrijke beslissingen, die van invloed 
kunnen zijn over de hoogte van de waterschapsbelasting. 

Waarom is stemmen belangrijk?
Het werk van Provinciale Staten en het waterschap kan directe 
invloed hebben op uw leefomgeving. Laat uw mening hierbij  
niet verloren gaan en ga stemmen op 18 maart. 

Marc J.D. Witteman,
burgemeester van Stichtse Vecht

Voorwoord

Kijk ook op
www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

18 maart verkiezingen

Op woensdag 18 maart kunt u stemmen op de leden van 
de Provinciale Staten en op het algemeen bestuur van uw 
waterschap. Maar voordat u gaat stemmen is er een aantal 
zaken dat u moet weten.

Stempas én identiteitsbewijs meenemen
Om te kunnen stemmen heeft u 28 februari uw stempas  
ontvangen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau 
bij u in de buurt. U kunt daar gaan stemmen, maar dat mag  
ook in een ander stembureau in Stichtse Vecht. Denk eraan  
dat u ook een geldig identiteitsbewijs meeneemt naar het stem-
bureau. Dit identiteitsbewijs mag op 19 maart niet langer dan  
vijf jaar verlopen zijn.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk een nieuwe 
stempas aanvragen tot 13 maart via info@stichtsevecht.nl. U kunt 
ook mondeling een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan tot en 
met 17 maart 12.00 uur via het telefoonnummer 14 0346 of bij 
het gemeentekantoor in Maarssen. U moet zich hierbij identifice-
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.

Op wie u kunt stemmen?
Aan de Provinciale Statenverkiezingen doen 15 politieke partijen 
mee, aan de waterschapsverkiezingen voor waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) doen 13 politieke partijen mee en voor 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) doen 9 po-
litieke partijen mee. Het verkiezingsprogramma, de standpunten 
en de kandidatenlijsten vindt u op kiesjouwutrecht.nl (Provinciale 
Staten), www.agv.nl/verkiezingen (AGV) en www.destichtserijn-
landen.nl/verkiezingen (HDSR).

Waar kunt u stemmen?
U mag zelf kiezen in welk stembureau u binnen de gemeente 
gaat stemmen. Als er een  achter het stembureau staat, 
betekent dit dat het stembureau toegankelijk is voor  
mindervaliden. In Stichtse Vecht kunt u stemmen in één  
van de volgende stembureaus:

Breukelen:
•  Gemeentelijke Sporthal, Broekdijk Oost 28 Breukelen 
• Gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 Breukelen
• Woonzorgcentrum De Aa/Driestroom, De Aa 50 Breukelen 
• OBS de Regenboog, Heycoplaan 13 Breukelen
•  Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 Breukelen 
Kockengen:
• Brandweerkazerne, Sportweg 1a Kockengen
•  Zorgcentrum Overdorp, Overdorp 6 Kockengen 

Loenen aan de Vecht:
•  Verzorgingstehuis ‘t Kampje, Driehovenlaan 2  

Loenen aan de Vecht 
•  De Boomgaard, Middenhoek 62 Loenen aan de Vecht
Loenersloot:
• Montessorischool Loenersloot, Hollandstraat 25 Loenersloot
Maarssen:
• Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 Maarssen 
•  Woonzorgcentrum Maria Dommer, Vondelstraat 1 Maarssen 
• Basisschool ‘t Palet, Troelstrastraat 58 Maarssen
• De Merenhoef, Merenhoef 1 Maarssen 
• Basisschool ‘t Palet, Buitenweg 310 Maarssen
• Basisschool Het Kompas, Bolensteinsestraat 9 Maarssen
•  WereldKidz Palet(ingang Bolensteinseweg)  

Gaslaan 22 Maarssen
• KBS De Wilde Wingerd, Bloemstede 1 Maarssen
•  De Shelter Scouting naast ambulancepost,  

Floraweg 16 Maarssen
•  Wereldkidz Tweesprong Fazantenkamp, 

Fazantenkamp 159 Maarssen
•  WereldKidz Tweesprong Duivenkamp ,  

Duivenkamp 547 Maarssen
•  RK Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611 Maarssen 
• De Werkspecht, Spechtenkamp 231 Maarssen 
• De Valkenier, Valkenkamp 555 Maarssen 
•  KBS Franciscus gymzaal naast Schuurtje,  

Zwanenkamp 1306 Maarssen
• Willem van Hoornhof, Zebraspoor 253a Maarssen 
• Basisschool De Kameleon, Kamelenspoor 81 Maarssen
• Zwembad Safari, Bisonspoor 237 Maarssen 
•  Basisschool Het Kompas, Buitenweg 308 Maarssen
Nieuwer Ter Aa:
•  Dorpshuis Ons Genoegen, D.van Trooswijkstraat 20  

Nieuwer Ter Aa 
Nigtevecht:
• Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1 Nigtevecht 
Oud Zuilen:
• Restaurant Belle Dorpsstraat 12 Oud Zuilen
Tienhoven:
• CBS de Klaroen, Ds Ulferslaan 29 Tienhoven
Vreeland:
• Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 Vreeland 

Alle stembureaus zijn op 18 maart geopend van 07.30 uur 
tot 21.00 uur.

Kijk ook op
www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

Volg ons op twitter: @stichtsevecht

www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht
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Verkiezingen Provinciale Staten en 
waterschappen

18 maart 2015

Beste inwoners van 
Stichtse Vecht,
Het is volop lente. Onder normale 
omstandigheden zouden we in deze tijd 
uitkijken naar de bijzondere dagen die we 
jaarlijks deze tijd van het jaar met het hele land 
beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat deze 
evenementen en herdenkingen niet doorgaan 
dit jaar. Tenminste, niet in de vorm die we 
gewend zijn.
Natuurlijk kunnen we wel iets doen, want we 
mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Het is belangrijk en waardevol 
om de doden te herdenken, stil te staan bij 
de bevrijding van ons land 75 jaar geleden en 
Koningsdag te vieren. Dus laten we samen 
doen wat mogelijk is om er thuis een paar 
bijzondere dagen van te maken.

Koningsdag
Het is niet anders: dit jaar vieren we 
Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog thuis. Er mogen op 27 april 2020 
geen vrijmarkten, optredens, evenementen of 
andere vormen van samenkomsten worden 
georganiseerd. Ook niet voor kinderen. Ook 
spontane buurt- of straatborrels zijn niet 
toegestaan. Daarnaast is het ook niet de 
bedoeling om thuis feestjes met meer mensen 
dan alleen huisgenoten te organiseren.

Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet 
doorgaat. Wat kunnen we doen om er dit jaar 
een feestelijke dag van te maken? Om Stichtse 
Vecht in oranjesfeer te brengen roep ik u op om 
op 27 april allemaal de Nederlandse vlag met 
oranje wimpel uit te hangen. 

Landelijk is een aantal initiatieven 
gelanceerd, zoals een nationale aubade 
om 10.00 uur uitgevoerd door het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Zij roepen daarbij 
iedereen op met zo veel mogelijk mensen 

vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin het 
Wilhelmus mee te zingen of te spelen. Om 
12.00 uur begint een digitale vrijmarkt en om 
16.00 uur is een nationale toost. In het hele land 
wordt in huiselijke kring dan het glas geheven 
op de 53ste verjaardag van onze Koning. 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 
heeft een speciale website geopend waarop 
Koningsdag thuis online gevierd kan worden. 
Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen op 
27 april online samenkomen om het gevoel van 
Koningsdag te beleven en met elkaar te delen.

Verder kunt u zelf van alles organiseren met 
inachtneming van de geldende maatregelen 
tegen verspreiding van het coronavirus. Denk 
aan livestreams van optredens, online bingo’s, 
online quizzen en prijsvragen, een creatief 
eerbetoon aan ons zorgpersoneel: het kan 
allemaal. Laagdrempelig, gratis en gezellig: 
helemaal in de sfeer van Koningsdag dus.

Dodenherdenking
De Dodenherdenking is voor veel mensen in 
Nederland een belangrijk moment in het jaar. 
Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat 
ons land werd bevrijd. Dat maakt het extra 
pijnlijk dat de herdenking niet op de traditionele 
manier kan plaatsvinden. In plaats van samen 
de doden te herdenken, herdenken we dit jaar 
thuis.

De Nationale Herdenking op de Dam in 
Amsterdam vindt plaats zonder publiek, maar 
wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de 
NOS. Koning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima leggen een krans bij het Nationaal 
Monument, alleen in aanwezigheid van minister-
president Rutte, burgemeester Halsema en 
voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité  
4 en 5 mei.
Omdat er ook in de kernen van Stichtse Vecht 
geen herdenkingsplechtigheden met publiek 
kunnen plaatsvinden, geven we samen met de 
Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht een andere 
invulling aan de Dodenherdenking. Namens het 

gemeentebestuur zal ik gedurende de dag bij 
één van de herdenkingsmonumenten in onze 
gemeente een krans leggen. Gedurende de 
dag leggen kleine vertegenwoordigingen van de 
lokale Oranjevereniging of het 4-5 mei comité in 
de kernen een krans bij de monumenten daar. 
Dit alles zonder publiek. 
RTV Stichtse Vecht maakt een speciale 
herdenkingsreportage van de kransleggingen 
en deze zal ’s avonds omstreeks 20.30 uur 
online verspreid worden.
 
Samen met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht 
nodig ik iedereen die een blaasinstrument 
bespeelt uit om in de eigen tuin, balkon of vanuit 
het open raam om 19.58 uur het taptoe-signaal 
mee te spelen. Om 20.00 uur zijn we twee 
minuten stil. Daarna wordt iedereen uitgenodigd 
thuis het Wilhelmus mee te zingen.

Bevrijdingsdag
Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland 
werd bevrijd. Normaal gesproken een reden 
om deze dag nog uitbundiger dan anders te 
vieren. Het is immers een jubileumjaar! Als 
gevolg van het coronavirus kan dat nu helaas 
niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. 
Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de 
vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & 
Steve en Kris Kross Amsterdam online of via 
social media te volgen. En door digitaal met 
elkaar te delen welke gedachten en gevoelens 
we hebben bij 75 jaar vrijheid.

Houd vol!
We leven al weken in bijzondere en voor 
sommigen van u moeilijke omstandigheden. Het 
is een situatie die het uiterste van ons vraagt. 
Ik leef mee met iedereen die direct of indirect 
getroffen is door het coronavirus, of door de 
beperkingen waarmee we nog enige tijd moeten 
leven. In het belang van onze gezondheid en 
de gezondheid van onze naasten moeten we 
volhouden. Door verstandige keuzes te maken 
kunnen we levens redden en ervoor zorgen 
dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis 
komen.

De regels zijn 
eenvoudig en bij 
iedereen bekend: blijf 
zoveel mogelijk thuis en 
houd, als u het huis uit 
gaat om boodschappen 
te doen of een ommetje 
te maken, altijd 1,5 
meter afstand. Dit geldt 
ook op Koningsdag en 4 
en 5 mei.

Ik vertrouw erop dat, nu 
veel van de maatregelen langer duren, u zich 
daaraan blijft houden, de juiste beslissingen 
neemt en het hoofd koel houdt. Gelukkig 
houden verreweg de meeste mensen zich aan 
de regels en weten ze ook waarom ze dat doen. 
Ik wil u bedanken voor uw discipline, uw begrip 
en uw geduld. Alleen samen kunnen we het 
coronavirus onder controle krijgen. 

Het is goed om te zien dat moeilijke 
omstandigheden ook het beste in mensen naar 
boven brengt. Mensen helpen elkaar, met kleine 
en grote initiatieven. Mensen houden rekening 
met elkaar. En mensen verzinnen creatieve 
manieren om het dagelijks leven dragelijker, 
leuker en mooier te maken.

Laten we die saamhorigheid en die 
creativiteit gebruiken om Koningsdag, de 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag recht te 
doen. Samen. In Stichtse Vecht kunnen we dat!

Burgemeester 
Ap Reinders


