STEMMEN OP WOENSDAG 21 MAART 2018
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u in één van de 22 stemlokalen in Borsele stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing en voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Meer informatie leest u op www.borsele.nl/verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezing

Eens in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 21 maart is het moment voor elke inwoner van de gemeente Borsele van 18 jaar of ouder om te bepalen wie er in de
gemeenteraad komen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad en indirect op het college van burgemeester en wethouders. Het college en de raad
maken plannen voor de gemeente, laten die uitvoeren en controleren of alles goed verloopt. Welke partijen deelnemen aan de raad en het college zijn dus van invloed op de ontwikkelingen in Borsele.
Uw stem telt dus!
Op www.borsele.nl/verkiezingen staat meer informatie over wie er mogen stemmen, op wie u kunt stemmen, stemmen per volmacht en wat u kunt doen als u uw stempas kwijt bent geraakt.

Stembureaus

Onderstaande stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Het staat u vrij
om in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente te gaan stemmen. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking.
- Dorpshuis The Cameronian, Nieuweweg 4, Baarland
Raadzaal boerderij, Stenevate 9A, Heinkenszand
- Verenigingsgebouw Vijverzicht, Plein 3, Borssele
Woonzorgcentrum Dijkstede, Kamilleplein 5, Heinkenszand, zaal A
- Dorpshuis ‘t Durpsuus, Smitsweg 24A, 4438 AH, Driewegen
Woonzorgcentrum Dijkstede, Kamilleplein 5, Heinkenszand, zaal B
- Van Hattumhuis, Zomerstraat 16, Ellewoutsdijk
Dorpshuis De Griend, Havenstraat 13, Hoedekenskerke
- Dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoordestraat 3, ’s-Gravenpolder, zaal A
Dorpshuis De Burcht, Johan Frisostraat 3, Kwadendamme
- Dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoordestraat 3, ’s-Gravenpolder, zaal B
Dorpshuis De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp, zaal A
- Woonzorgcentrum Vorsvliet, Magnoliastraat 100, ‘s-Gravenpolder
Dorpshuis De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp, zaal B
- Dorpshuis Versvliet, van de Plasschestraat 33, ‘s-Heer Abtskerke
Verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 2, Nieuwdorp
- De Jeugdhoeve, Blikhoek 4, ’s-Heerenhoek, zaal A
Dorpshuis ‘t Durpsuus, Dorpsplein 28, Nisse
- De Jeugdhoeve, Blikhoek 4, ’s-Heerenhoek, zaal B
Dorpshuis D’n Ostpit, Vanderbijlparkstraat 1A, Oudelande
- Trouwzaal boerderij, Stenevate 9A, Heinkenszand
Dorpshuis ‘t Trefpunt, Hoofdstraat 54, Ovezande

Raadgevend referendum

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv, ook wel
‘sleepwet’ genoemd). De vraag tijdens het referendum zal zijn: bent u vóór of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?
Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid om zich vóór of tegen de wet uit te spreken. De uitslag is een advies en niet bindend. De tekst van de wet is gedurende vier weken voorafgaand aan het
referendum gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis of digitaal in te zien via www.referendumwiv2017.nl. Op deze website leest u ook meer informatie over de wet en het referendum.

Stemmen

Voor het uitbrengen van uw stem heeft u een stempas en een legitimatiebewijs nodig. Dit is bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag niet langer dan 5 jaar verlopen
zijn. Uw stempas(sen) ontvangt u begin maart per post op uw huisadres.

In stijl uw stem uitbrengen?

Burgemeester Dijksterhuis rijdt op de verkiezingsdag in de middag- en avonduren door de gemeente om een aantal kiezers persoonlijk naar de stembus te brengen. En dit doet hij natuurlijk
milieubewust in een innovatieve bolide: de elektrische Tesla model X.
Tijdvakken:
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur
Ook meerijden?
Wij verloten zes ritjes onder iedereen die zich vóór maandag 12 maart aanmeldt via info@borsele.nl of via 0113 238 383. Vermeld als onderwerp van uw mail ‘stembusrit burgemeester’. Laat hierbij
uw contactgegevens achter en in welk tijdvak u zeker weet dat u thuis bent. Op woensdag 14 maart benaderen wij de gelukkigen.

Verkiezingscafé

Wij organiseren vanaf 21.45 uur een verkiezingscafé in het gemeentehuis in Heinkenszand. Gedurende de avond presenteren wij de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing en het
referendum. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. De band Woodworks zorgt de hele avond voor de muzikale omlijsting. U bent van harte welkom!

