Verkiezing leden van de Tweede Kamer op woensdag 17 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021 mag u de leden van de Tweede Kamer kiezen. Voor deze verkiezing heeft u een stempas nodig. U mag alleen stemmen als u de
Nederlandse nationaliteit heeft. Ook moet u op 17 maart 2021 18 jaar of ouder zijn. Op 15 en 16 maart 2021 is een beperkt aantal stembureaus open, bestemd
voor mensen die tot een risico-groep behoren.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U mag binnen de gemeente zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Wat neemt u mee bij het stemmen?

Uw stempas; zonder stempas mag u niet stemmen

Uw origineel identiteitsbewijs; zonder origineel identiteitsbewijs mag u niet stemmen
Op 17 maart 2021 mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Een mondkapje
Heeft u geen identiteitsbewijs?
Vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. U regelt dat met een machtigingsformulier. Op www.dordrecht.nl/verkiezingen staat een formulier om een
volmacht te regelen. Als u uw volmacht schriftelijk aanvraagt, dan moet de aanvraag op 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het formulier
ook persoonlijk inleveren op het gemeentekantoor tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 12.00 uur.
Stemt u óók voor iemand anders?

U mag voor maximaal 3 andere personen een stem uitbrengen

U brengt de volmachtstem én uw eigen stem tegelijk uit

U neemt mee:
o De ingevulde stempas van die persoon. De persoon waarvoor u stemt vult de achterkant van zijn stempas volledig in en zet zijn handtekening. U
zet ook uw handtekening
o Een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt. Het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt mag op 17 maart 2021 niet
langer dan 5 jaar verlopen zijn
of
o Het volmachtbewijs dat de gemeente naar u heeft toegestuurd. Daarop staat de persoon vermeld voor wie u mag stemmen.
U hoeft van die persoon geen kopie identiteitsbewijs mee te nemen
In





het stembureau
houden wij ons aan de coronamaatregelen
houdt u uw stempas en uw identiteitsbewijs bij de hand
mag u niet met meerdere personen in een stemhokje
mag u geen andere kiezer machtigen om voor u te stemmen

Laat u iemand anders voor u stemmen?
Kunt u op de dag van de verkiezing niet zelf stemmen? U mag dan een volmacht geven aan een andere kiezer. Dit kunt u op de dag van de verkiezing nog
regelen.

U vult de achterkant van uw stempas volledig in en zet uw handtekening.

De persoon die voor u gaat stemmen, zet ook zijn handtekening.

U geeft uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
Een nieuwe stempas vraagt u aan:

Schriftelijk; uw verzoek moet uiterlijk woensdag 10 maart 2021 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn

Telefonisch; dit kan tot uiterlijk donderdag 11 maart 2021 vóór 12.00 uur

Persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis; dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17.00 uur
Het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, is op 12 maart 2021 hiervoor speciaal open tot 17.00 uur
Uw 'oude' stempas vervalt automatisch bij de aanvraag van een nieuwe stempas. Vindt u uw 'oude' stempas terug? Dan mag u daar niet mee stemmen.
Bent u 70 jaar of ouder?
Door de coronamaatregelen mag u uw stem per brief uitbrengen. U krijgt hiervoor de 'stempluspas' toegestuurd met een stembiljet en een antwoordenvelop.

Uw briefstem stuurt u per post op (uw stem moet uiterlijk 12 maart 2021 in de brievenbus zijn gedaan)

Of u levert uw briefstem in bij het inleverpunt op het Stadskantoor, Spuiboulevard 300. Uw briefstem levert u zonder afspraak in:

op woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur (in het weekend gesloten)

op woensdag 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur

Let erop dat de briefstem uiterlijk woensdag 17 maart voor 21.00 uur bij de gemeente binnen is. Briefstemmen die daarna binnenkomen, tellen niet
mee.
Stemt u liever niet per brief? Met uw 'stempluspas' mag u ook op 15, 16 of 17 maart 2021 uw stem uitbrengen op het stembureau. Vergeet niet uw geldige
identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen!
Meer informatie
Op www.dordrecht.nl/verkiezingen leest u meer informatie over stemmen.
Overzicht van alle stemlokalen in de gemeente
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden, behalve het Stadhuis, theater InterAmicos en de gymzaal Brouwersdijk.
Het stembureau op het stadskantoor, Spuiboulevard 300, is ingericht voor blinden en slechtzienden. U vindt hier een stemmal en soundbox.

Binnenstad
 Stadhuis, ingang Voorstraat 367
 Stadskantoor, Spuiboulevard 300
 Het Sinterklaashuis, Steegoversloot 3840
 Dordrechts museum, Museumstraat 34
 De Grote Kerk bureau 1, Lange
Geldersekade 2
 De Grote Kerk bureau 2, Lange
Geldersekade 2
 Wilhelminakerk bureau 1, Blekersdijk 41
 Wilhelminakerk bureau 2, Blekersdijk 41
 Energiehuis, Noordendijk 148
 Portacabin Centraal Station,
Stationsplein 1
Reeland
 Theater Inter Amicos, Christiaan de
Wetstraat 21 A
 De Driesprong, Bankastraat 10
 Kerkgebouw Pinkstergemeente,
Noordendijk 262
 Dordtse Vrije School,
Dubbelmondestraat 1
 Jubal Muziek Centrum – bureau 1, Jan
Ligthartlaan 1
 Jubal Muziek Centrum – bureau 2, Jan
Ligthartlaan 1

Wielwijk
 Speeltuin Zeehavenkwartier – bureau
1, Sportlaan 17
 Speeltuin Zeehavenkwartier – bureau
2, Sportlaan 17
 Wijkcentrum Admiraal,
Admiraalsplein 168
 Wooncentrum Watersteijn, M.H.
Trompweg 382, ingang achterzijde
 Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30
Crabbehof
 De kerk van de Nazarener – bureau 1,
Talmaweg 121
 De kerk van de Nazarener – bureau 2,
Talmaweg 121
 De verrezen Christuskerk bureau 1,
Nolensweg 10
Zuidhoven
 De Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4
Sterrenburg 1
 Cultureel Centrum Sterrenburg,
Dalmeyerplein 10
 Zwembad/ijsbaan, Fanny BlankersKoenweg 10

Dubbeldam
 Gymzaal –bureau 1, Van
Schendelstraat 27
 Gymzaal – bureau 2, Van
Schendelstraat 27
 Deltahal - bureau 1, Gravensingel
118
 Deltahal - bureau 2, Gravensingel
118
 Hotel de Watertoren – bureau 1,
Kromme Zandweg 80
 Hotel de Watertoren – bureau 2,
Kromme Zandweg 80
Stadspolders
 Gymzaal bureau 1, Selma
Lagerlöf-erf 163-164
 Gymzaal bureau 2, Selma
Lagerlöf-erf 163-164
 Gymzaal, van den Broek-erf 8
 Portacabin parkeerplaats
Stadspolderring, Stadspolderring
204 -224
 Kandelaarkerk, Van Eesterenplein
230
Oudelandshoek
 Speeltuin Stadspolders, Meranti 50
 Kerk de Bron, Dudok-erf 30

Staart
 Petrus Kapel, Plein 1940-1945 1
 Gymzaal – bureau 1, Wielingenstraat
105
 Gymzaal – bureau 2, Wielingenstraat
105
Krispijn
 Julianakerk – bureau 1, Mauritsweg 286
 Julianakerk – bureau 2, Mauritsweg 286
 Gymzaal, Brouwersdijk 4
 Apostolisch genootschap, Van
Baerlestraat 130
 Portacabin, parkeerplaats Van
Baerleplantsoen
 Portacabin, parkeerplaats Matthijs
Marisstraat 35
Bureaus open op 15, 16 en 17 maart:
 Stadskantoor, Spuiboulevard 300
 Dordste vrije school,
Dubbelmondestraat 1
 Portacabin – bureau 1, parkeerplaats
Van Baerleplantsoen
 Speeltuin Zeehavenkwartier – bureau
1, Sportlaan 17

Sterrenburg 2
 Gymzaal Atmosfeerstraat,
Atmosfeerstraat 38
 Gymzaal de Weegschaal, Weegschaal
131
 Portacabin school de Sterrenkijker,
Boogschutter 71
 Gymzaal Ockenburg, Ockenburg 46

 Portacabin, Chico Mendesring 821

Sterrenburg 3
 Ontmoetingskerk – bureau 1,
Slangenburg 3
 Ontmoetingskerk – bureau 2,
Slangenburg 3
 Gymzaal Sandenburg, Sandenburg 135
 Gymzaal, Heimerstein 34

Bureaus open op 15, 16 en 17 maart:
 Zwembad/ijsbaan, Fanny BlankersKoenweg 10
 Verrezen Christuskerk – bureau 1,
Nolensweg 10
 Hotel de Watertoren – bureau 1,
Kromme Zandweg 80
 Kerk de Bron – Dudok-erf 30

Locaties alleen toegankelijk voor
de eigen bewoners en personeel:
 Verpleeghuis de Sterrenlanden,
Minnaertsweg 4
 Zorgcentrum De Linde, Bankastraat
158
 Het Waterwiel, Admiraalsplein 700
 Wielborgh – het Polderwiel, Dudokerf 58
 Albert Schweitzer Ziekenhuis –
locatie Dordtwijk, Albert
Schweitzerplaats 25
 Verzorgingshuis Dubbelmonde,
Koningsstraat 290

Inleverpunt briefstemmen
Stadskantoor, Spuiboulevard 300
Stembureaus met beperkte toegankelijkheid voor mindervaliden:
 Stadhuis, Voorstraat 367
 Theater InterAmicos, Christiaan de Wetstraat 21 A
 Gymzaal Brouwersdijk 4

Contactgegevens
Stadskantoor/Stadswinkel
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht
T. 14 078 (lokaal tarief)
I. www.dordrecht.nl

Openingstijden Stadswinkel
maandag, woensdag en vrijdag 09.00 - 12.00 uur
dinsdag en donderdag
14.00 - 19.30 uur
vrijdag 12 maart tussen 12.00 - 17.00 uur is de
Stadswinkel extra open alleen voor de aanvraag
van een vervangende stempas

Stemmen met een stembiljet
U stemt op het stembureau door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Bent u 70 jaar of
ouder? Dan krijgt u apart instructies toegestuurd hoe u per brief kunt stemmen en hoe u het stembiljet kunt invullen.

Uw stem is ongeldig als u op het stembiljet:

een andere kleur gebruikt

meer vakjes rood maakt

tekeningen of teksten toevoegt
Heeft u zich bij het invullen vergist?
Vraag dan een nieuw stembiljet aan de voorzitter. De voorzitter mag u per verkiezing 1 keer een nieuw stembiljet geven.
U vouwt het stembiljet na het invullen zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. U doet het stembiljet gevouwen in de stembus.

U stemt blanco als u op het stembiljet niets invult of schrijft of tekent. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de
stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar is uw stem ongeldig.

