
Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen 
vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad 
komen. Lees alles over de verkiezingen in deze krant.

Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 19 maart gemeenteraadsverkiezingen



2 3

Waarom Stemmen?
Nederland is een democratie.  

In een democratie mogen alle mensen vanaf 18 jaar stemmen.   
Wij mogen kiezen welke personen er in de gemeenteraad komen.  
De gemeenteraad beslist over de plannen met jouw gemeente.

JouW Stem iS belangriJk
De gemeenteraad beslist over de plannen met 
jouw gemeente. Daarom moeten de personen in de 
gemeenteraad goed weten wat de mensen in de gemeente 
willen. Door te stemmen, laat jij weten wat je belangrijk 
vindt. Stem daarom op iemand die over veel dingen 
hetzelfde denkt als jij.

PartiJen of PerSonen?
Ieder raadslid is lid van een politieke partij. Politieke 
partijen hebben ideeën voor de gemeente.  Je stemt op 
een persoon in een politieke partij. Hoe meer stemmen 
een partij krijgt, hoe meer mensen uit die partij in de 
gemeenteraad mogen. Door te stemmen, bepaal je dus 
samen met anderen wie er in de gemeenteraad komen.  
En wie de beslissingen in de gemeente mogen nemen.

Wie Werken er in de gemeente?

raadSleden

De gemeenteraad is de baas in de gemeente.  
De mensen in de gemeenteraad noemen we 
raadsleden. De raadsleden bepalen wat er in 
de gemeente gebeurt. En ze controleren de 
burgemeester en de wethouders. Ze moeten 
ook goed luisteren naar de bevolking. Iedere 
vier jaar mogen de inwoners stemmen voor de 
gemeenteraad.

burgemeeSter

Iedere gemeente heeft een burgemeester. 
De burgemeester is onafhankelijk. En hij of zij 
wordt niet gekozen door de bevolking. Toch 
is de burgemeester heel belangrijk. Hij of zij 
vertegenwoordigt de gemeente bij overleg 
met andere gemeenten. Hij of zij leidt de 
vergaderingen van de gemeenteraad. 
En hij of zij moet zorgen voor veiligheid in de 
gemeente.

WethouderS

De wethouders zorgen dat de besluiten van de  
gemeenteraad worden uitgevoerd. Zij zorgen 
dat alles goed is geregeld in de gemeente.
Vaak bedenken wethouders ook nieuwe 
plannen voor de gemeente. De gemeenteraad 
stemt over deze plannen. Wethouders werken 
veel samen met de burgemeester. Samen 
vormen zij het college van burgemeester en 
wethouders. Wethouders worden gekozen door 
de gemeenteraad. 

dylan 
27 Jaar, VVd

iS raadSlid in Veenendaal

matthiJS 
25 Jaar, PVda

iS raadSlid in katWiJk

SamenWerken 
“Het leuke is dat je met een 
heleboel verschillende mensen 
samenwerkt. Mensen van 
verschillende partijen willen 
allemaal dezelfde doelen 
bereiken, maar dan op een 
andere manier.”

Politiek iS keuzeS maken
“Soms is het lastig om keuzes 
te maken. Er is geld dat 
verdeeld moet worden, maar 
je kunt het maar één keer 
uitgeven.”

wethouders

burgemeester
gemeenteraad

RAADZAAL GEMEENTE EINDHOVEN
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Op wie mOet  
je stemmen?

Ga jij 
stemmen?

jOsephien BlOm
leeftijd: 21 jaar

Ik weet nog niet of ik ga stemmen. 
Ik woon met plezier in mijn gemeente.
Ik wil wel weten welke partij.
veiligheid belangrijk vindt.

huri sahin
leeftijd: 38

Ik ga zeker stemmen. Stemmen is 
belangrijk. Mensen die niet stemmen, 
mogen niet zeuren over dingen die 
niet goed gaan.

Brahim Fattah
leeftijd: 47 jaar

Ik ga zeker stemmen. Stemmen is een 
democratisch recht in Nederland. Als 
je niet gaat stemmen, telt je stem niet 
mee! Maak daarom gebruik van je 
stemrecht! 

wat dOet de Gemeente?

Dat kan niemand je vertellen. Dat mag je zelf bepalen. 
Hoe bepaal je op wie je gaat stemmen?

De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de gemeente.  
Hier lees je een paar voorbeelden:

PaSPoort en riJbeWiJS
Een nieuw paspoort of rijbewijs moet je ophalen bij de gemeente.
Je moet hiervoor naar de afdeling burgerzaken.

lezen, SchriJVen en SPorten
Het is belangrijk dat er genoeg plekken zijn om te sporten.  
Ook is het fijn dat mensen kunnen leren lezen en schrijven.
Daarom geeft de gemeente geld voor sportvelden, zwembaden en bibliotheken.

Veiligheid
De gemeente moet zorgen voor de veiligheid op straat.  
Bijvoorbeeld door camera’s op te hangen.  
De gemeente laat bijvoorbeeld ook fietspaden aanleggen en stoplichten neerzetten.

taalleS
De gemeente zorgt ervoor dat er taalles is voor wie dat nodig heeft.  
Bijvoorbeeld op thuis, op school of in de wijk.

thuiSzorg
In de wet staat dat de gemeente mensen die zorg nodig hebben, moet helpen. 
Bijvoorbeeld met hulp bij het huishouden, of met een rolstoel.  
Ook mensen die ernstig ziek zijn kunnen de gemeente om hulp vragen.  
De gemeente kijkt dan hoeveel hulp iemand nodig heeft.

buSSen
Misschien reis je wel eens met de bus naar de stad of naar familie.  
De gemeente regelt dat er genoeg bussen rijden.  
En dat er genoeg bushaltes zijn.

1   Wat Vind Je belangriJk Voor JouW Stad of dorP?

Er is vast een politieke partij die bij je past. Wil je dat er meer geld gaat 
naar scholen, naar veiligheid of naar bibliotheken? Kies dan voor een 
partij die dat ook vindt.
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paspoort

thuiszorg taalles

veiligheid

bus

sporten

2   Welke Politieke PartiJen doen mee aan de Verkiezingen?
Je krijgt een stempas en een kandidatenlijst thuisgestuurd. Op de 
kandidatenlijst staan alle partijen en personen die meedoen aan de 
verkiezingen.  Soms doen er wel zevenentwintig partijen mee. Sommige 
partijen doen mee in heel Nederland. Andere partijen doen alleen mee in 
jouw gemeente.

3   Welke Plannen hebben Politieke PartiJen?
Hoe weet je welke plannen politieke partijen hebben? 

•  Kijk naar de regionale televisie. In het journaal hoor je vaak iets over de 
plannen van partijen. 

•  In de stad of op de markt staan vaak mensen van politieke partijen.  
Zij willen graag iets uitleggen over hun plannen.

•  Praat met vrienden en familie over de politieke partijen. Misschien 
kunnen ze je iets vertellen over de plannen van de partijen.

•  De plannen van politieke partijen staan in het partijprogramma. 
Je vindt dit programma op de website van de politieke partij.

•  Mail of bel een politieke partij om een vraag te stellen. Politieke 
partijen beantwoorden je vraag graag.

4   kieS een Politieke PartiJ een PerSoon
Kies de partij die het best bij je ideeën past. Kies daarna de persoon op 
wie je gaat stemmen. De meeste mensen stemmen op nummer 1 van de 
partij . Dat is de lijsttrekker. Je kunt natuurlijk ook op iemand anders uit 
de partij stemmen.
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Stemmen moet je alleen doen 
Je mag niet met zijn tweeën in een stemhokje staan.
Alleen mensen die blind zijn, mogen iemand vragen om 
te helpen.

Je mag maar één vakje rood maken 
op het stembiljet 
En je mag niet je naam op het stembiljet schrijven. 
Als je per ongeluk een fout hebt gemaakt, dan mag je 
een nieuw stembiljet vragen. 

Je mag zelf weten op wie je stemt
Niemand mag je dwingen om op een bepaalde partij of 
persoon te stemmen. 

1

hOe kan ik stemmen? regelS Van het Stemmen

hoe ziet het StembilJet eruit?

Je krijgt een stempas

Lever je stempas in Je krijgt een stembiljet

Je kiest een partij Ga naar het stembureau

Breng je stem uit Doe je stem in de stembusBreng je stem uit Doe je stem in de stembus

Lever je stempas in Je krijgt een stembiljet

Je hebt gestemd!

je krijGt een
stempas
Je krijgt van de gemeente een brief 
met een stempas. Op de stempas 
staat welk stembureau het dichtst 
bij jouw huis is.  Je krijgt bij de 
stempas ook een voorbeeld van 
een stembiljet.

je krijGt een 
stemBiljet
Na de controle van je stempas 
krijg je een stembiljet. 
Op het stembiljet staan alle 
politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen. Ook alle 
mensen op wie je kunt stemmen 
staan op het stembiljet.

je kiest een 
pOlitieke partij
Bedenk voordat je gaat stemmen 
welke partij je het beste vindt.

en nu:  
stemmen!
Met het stembiljet ga je een 
stemhokje in. Dat doe je alleen, 
want er mag niemand met je 
meekijken als je gaat stemmen.
In het stemhokje ligt een rood 
potlood.  Kijk waar de naam staat 
van de persoon op wie je wilt 
stemmen. Kleur het vakje voor 
deze naam rood.

Ga naar het 
stemBureau
Op woensdag 19 maart 2014 
ga je naar het stembureau. 
Neem je stempas mee. Neem 
ook je paspoort, rijbewijs of 
je identiteitskaart mee. Ieder 
stembureau is open van half 
acht ’s morgens tot negen uur ’s 
avonds.

dOe je stemBiljet 
in de Bus
Vouw het stembiljet weer op en 
stop het in de stembus.

je mOet je stempas 
inleveren
Op het stembureau moet je je 
stempas inleveren. Je laat daar 
ook je paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart zien. Op het 
stembureau controleren ze wie je 
bent.

je heBt 
Gestemd!
Na negen uur ’s avonds worden 
alle stemmen geteld. De uitslag 
wordt daarna bekend gemaakt.  
Je kunt de uitslag dan vinden 
op internet. Bijvoorbeeld op 
www.nos.nl.

Kun je niet zelf stemmen?
Je mag dan iemand anders vragen om voor jou te stemmen.
Vul dan de achterkant van de stempas in.
Zet samen met de andere persoon een handtekening.
Zo geef je de andere persoon toestemming voor jou te 
stemmen.

Stemmen is geheim
Je hoeft aan niemand te vertellen op wie je hebt gestemd.

Ben je je stempas kwijt?
Je kunt dan een nieuwe stempas aanvragen.
Dit kan bij de afdeling burgerzaken van jouw gemeente.
Doe dit vóór 17 maart 2014. Daarna kan het niet meer.

Het stembiljet is heel groot.  Dit komt omdat er veel verschillende partijen 
op staan. En bij al die partijen staan de namen van de mensen op wie je kunt 
stemmen. En dat zijn er een heleboel.
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Er staan veel namen op het stembiljet.
Bij iedere partij hoort een lijst met namen.
Kies de persoon op wie je graag wilt stemmen.
Veel mensen kiezen voor de bovenste naam.
Maar dat hoeft niet.

Kleur met het rode potlood het rondje in 
bij de persoon op wie jij wilt stemmen.     

Bovenaan staan de partijen.
kijk eerst waar jouw favoriete partij staat
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ben Je 
klaar om te 
Stemmen?
Gebruik hierbij het stembiljet 
dat je van de gemeente krijgt.

 
 Ik neem mijn stempas mee

 Ik neem mijn paspoort mee

  Ik weet op welke partij ik ga 
stemmen:  

  Ik weet op welke persoon ik ga 
stemmen:

 Ik weet waar het stembureau is:  
 

 Ik begrijp het stemformulier

Stichting lezen & 
SchriJVen

ProdemoS
ProDemos informeert burgers over 
democratie en rechtsstaat.
ProDemos maakt ook stemwijzers. 

Kijk op www.stemwijzer.nl 
of jouw gemeente een 
stemwijzer heeft.

letterVeld: 
gemeenteraadSVerkiezingen

colofon Samenstelling en tekst: Bas Banning, Sandra Boersma, Ingrid Faas, Lisanne Smits en Suzanne van de Ven  
Puzzel: De Stiep Educatief Vormgeving: Tot en met ontwerpen  druk: Rodi Rotatiedruk  in samenwerking met: Stichting Lezen & Schrijven  
Prodemos - Huis voor democratie en rechtsstaat: Hofweg 1H 2511 AA Den Haag, T 070-7570200, E info@prodemos.nl, I www.prodemos.nl

1,3 miljoen volwassenen in Nederland 
hebben moeite met lezen en schrijven. Dat  
is bijvoorbeeld lastig bij de verkiezingen.
Wil je beter leren lezen en schrijven?
Of wil je anderen hiermee helpen?
Bel dan 0800 – 023 44 44 of kijk op  
www.taalvoorhetleven.nl.

Zoek de 21 woorden in het letterveld.

Zoek  van links naar rechts → 
  van rechts naar links ←
  van boven naar beneden ↓ 
  van beneden naar boven ↑

Tip: Een woord gevonden? Zet er een streep 
door.

ambtenaren - bevolking - burgemeester 
democratie - gemeente - gemeenteraad 
ideeën - inwoners - jaar - kiezen 
luisteren - man - partij - plannen 
politieke - raadslid - stemmen 
vergadering - vier - vrouw - wethouder

g d e m o c r a t i e g

e v r o u w i m e n n n

m a n n k e i b t w e i

e g j e p t d t n o r k

e k a m l h e e e n e l

n i a m a o e n e e t o

t e r e n u e a m r s v

e z ij t n d n r e s i e

r e t s e e m e g r u b

a n r a n r s n t e l r

a r a a d s l i d m m e

d e p o l i t i e k e i

n g n i r e d a g r e v

Schrijf de letters die je overhoudt hieronder op. 

Wat doe JiJ BiJ de Komende verKiezingen?

                  


