.

Bekijk de webversie

In deze extra nieuwsbrief kunt u alles lezen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16
maart 2022. Burgemeester Léon de Lange: “Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kunt u
meebeslissen wie de vijftien nieuwegemeenteraadsleden van Landsmeer worden. Door te stemmen
op de kandidaat van uw keuze heeft u invloed op de besluiten van de gemeenteraad en dus op
hoe alles de komende jaren in onze gemeente geregeld wordt. Maak dus gebruik van uw recht om
te stemmen op 14, 15 en 16 maart!”

Wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U
kunt dan tussen 07.30 en 21.00 uur stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad. Wilt u liever op een rustig moment stemmen? Op
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kunt u ook al stemmen bij
het stembureau op het gemeentehuis (Raadhuisstraat 1,
Landsmeer). Deze is geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kunt u op woensdag 16
maart stemmen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland bij een
stembureau naar uw keuze. Kijk hier voor een overzicht van alle
stembureaus. Kunt u niet op 16 maart of wilt u liever op een
rustiger moment stemmen? Dan kunt u op maandag 14 en dinsdag
15 maart al stemmen bij het stembureau op het gemeentehuis.
Deze is geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Als u gaat stemmen heeft u uw stempas en een geldig ID-bewijs
nodig. Heeft u geen stempas ontvangen, bent u uw stempas kwijt of
wilt u een volmachtbewijs aanvragen? Kijkt u dan hier . Dit kan tot
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 vóór 17.00 uur.

Iemand machtigen om voor u te stemmen
Kunt u op 14, 15 en 16 maart niet zelf stemmen? Dan kunt u
iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Op de achterkant
van uw stempas staat hoe u dit doet. Geef een kopie van uw IDbewijs mee aan degene die voor u gaat stemmen. Dit kan ook een
goed leesbare afbeelding van uw ID-bewijs zijn op een smartphone
of tablet.

Publiceren verkiezingsuitslag
Op woensdag 16 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Dan
gaan de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat
stembureau uitgebrachte stemmen tellen. De voorlopige uitslag
maken we bekend via de website van de gemeente. Dat gebeurt
ofwel op woensdag 16 maart in de avond/nacht of in de loop van de
ochtend op donderdag 17 maart. Op maandag 21 maart zal de
definitieve uitslag bekend gemaakt worden en weten we wie de
vijftien nieuwe gemeenteraadsleden zijn.

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
Het Middelpunt, centrum voor zorg en welzijn van de gemeente Landsmeer, is alleen telefonisch
bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur: 020 487 71 24
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