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"De verkiezingen zijn coronaproof geregeld"
Burgemeester Egbert Lichtenberg vindt stemmen een belangrijk recht. "Wil je de overheid goed laten 
functioneren, breng dan op 17 maart je stem uit."

Voor burgemeester Egbert Lichtenberg zijn het 
zijn eerste verkiezingen in Altena. Hij is onder 
de indruk als hij ziet wat er allemaal achter de 
schermen gebeurt, zeker in deze coronaperiode. 
“Het team van publiekszaken is al maanden met 
de verkiezingen bezig. Het vergt ontzettend veel 
tijd om ervoor te zorgen dat je stem uitbrengen 
dit jaar veilig en ook zorgvuldig verloopt. Ik ben 
dankbaar dat wij in Nederland geen discussies 
hebben over de betrouwbaarheid van de gang 
naar de stembus. Het gaat hier zoals het zou 
moeten gaan.”

De burgemeester benadrukt dat de verkiezingen 
veilig en coronaproof worden georganiseerd. 
“Kwetsbare inwoners en ouderen krijgen 
bovendien extra mogelijkheden om hun stem 
zonder gezondheidsrisico’s uit te brengen. En wie 
in quarantaine zit vanwege het coronavirus kan 
iemand machtigen. Dus ook als je je huis niet uit 
kan, kun je stemmen”, legt Lichtenberg uit.
Meer dan 80 procent van Altena - toen 

nog verdeeld over Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem - bracht bij de vorige verkiezingen 
voor de Tweede Kamer in 2015 zijn stem uit. De 
burgemeester vindt het lastig in te schatten hoe 
hoog dat percentage op 17 maart zal zijn, maar 
hij ziet bijvoorbeeld wel dat zijn dochter er veel 
mee bezig is. Als 18-jarige mag zij dit jaar voor 
het eerst stemmen en ze haalt haar informatie 
over de standpunten van de verschillende 
partijen uit stemwijzers, social media en de 
verkiezingsprogramma’s zelf. “Alle manieren om 
je keuze te bepalen zijn oké. Probeer voor jezelf 
uit te zoeken wat jij belangrijk vindt en welke 
partij daar het beste bij aansluit”, luidt het advies 
van Lichtenberg.

Want stemmen is een belangrijk recht, stelt de 
burgemeester. “Het afgelopen jaar hebben we 
allemaal gezien hoe belangrijk de overheid is. 
Als je die goed wil laten functioneren, moet je 
op 17 maart je stem uitbrengen. Het is dan wel 
geen plicht, maar ik zou het jammer vinden als 

mensen geen gebruik maken van hun stemrecht. 
Parlementariërs doen hun werk namens ons en dat 
is nogal wat. Elke stem telt, een niet uitgebrachte 
stem telt niet. Ook niet als proteststem.”

Woensdag 17 maart Tweede Kamerverkiezingen 

Wat neemt u mee als u gaat stemmen?
• Uw stempas
•  Uw paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs  

(deze mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn)
• Mondkapje

Wat moet u doen voordat u naar het stembureau gaat? Doe de gezondheidscheck!
Uw stempas heeft u thuis per post ontvangen. Hierbij zit ook de gezondheidscheck. Vlak voordat 
u naar het stembureau gaat, doet u deze gezondheidscheck.
Als u één van de vragen met JA moet beantwoorden, dan kunt u niet naar het stembureau 
gaan om zelf te stemmen. Wel kunt u iemand (zonder gezondheidsklachten) in uw omgeving 
machtigen om namens u te stemmen. Hoe dat werkt, leest u op pagina 4. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 
kiest u de kandidaat waarvan 
u vindt dat hij of zij uw stem 
verdient. Uw stem en de stemmen 
van de andere kiezers bepalen 
welke 150 Nederlanders in de 
Tweede Kamer komen.

De Tweede Kamer heeft als taak 
de regering te controleren. En de 
Tweede Kamer maakt samen met 
de regering nieuwe wetten. Door 
te stemmen op woensdag 17 maart 
heeft u invloed op de besluiten van 
de Tweede Kamer.

Nieuw kabinet na de 
verkiezingen
Direct na de verkiezingen start 
het proces om een nieuw kabinet 
te formeren. De voorzitters van 
de partijen, onderhandelen dan 
met elkaar over welke partijen de 
komende 4 jaar samen regeren.

"Achttien jaar? Stemmen maar! 
Laat ook jouw geluid horen via 
de stem die je uit kan brengen."
Koen de Keijzer en Stijn Visser, namens 

jongerenraad Going4Altena



Coronaproof stemmen
U kunt veilig en coronaproef uw stem uitbrengen 
in het stembureau. Elke stemlocatie is bij de 
voorbereiding van de verkiezingen onderzocht 
of deze coronaproof kan worden ingericht. 
Door deze keuring zijn enkele gebruikelijke 
stemlocaties vervallen. Hiervoor zijn andere 
stembureaus in de plaats gekomen. De 
verpleeghuizen waar normaal een stembureau is, 
doen deze keer niet mee.

Hoe zijn de stembureaus coronaproof 
ingericht?
Voor elk stembureau is er een inrichting op 
maat gemaakt. Dat betekent dat er gekeken is 
naar bijvoorbeeld de ruimte, looprichting en de 
ventilatie. Per stembureau is bepaald hoeveel 
kiezers er tegelijk aanwezig mogen zijn. 

Wat u verder merkt: 
•  Er is een stembureaulid dat toezicht houdt 

op de coronamaatregelen. Dit stembureaulid 
draagt een hesje en mondkapje en houdt het 
maximaal toegestane aantal personen in de 
gaten. 

• Stembureauleden dragen handschoenen.
•  Stembureauleden die uw identificatie checken 

en bekijken of u stemgerechtigd bent, zitten 
achter een kuchscherm. 

•  In de buurt van de stembus zit een 
stembureaulid. Deze zit niet achter een 
kuchscherm, maar op een afstand van de 
stembus waarbij de 1,5 meter afstand is 
gewaarborgd. 

•  U krijgt bij de toelating tot de stemming één 

of meerdere stembiljetten en een potlood. 
Het potlood levert u later in, in een bakje nabij 
de stembus. Deze wordt hierna met UV-licht 
ontsmet. 

•  De stemhokjes staan 1,5 meter uit elkaar.

Welke maatregelen gelden er in het 
stembureau?
In elk stembureau geldt: 
•  Houd u altijd aan de geldende 

coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand.
•  Ook als u buiten in een rij moet wachten, 

houdt u 1,5 meter afstand. U kunt ook op een 
later moment terugkomen of naar een ander 
stembureau gaan. 

•  Volg altijd de instructies op van 
stembureauleden.

•  Het dragen van een mondkapje is verplicht. 
Stembureauleden dragen een medisch 
mondkapje, of mogen, als ze achter een 
scherm zitten, een faceshield gebruiken. Voor 
kiezers die eventueel hun mondkapje zijn 
vergeten, zijn er mondkapjes aanwezig.

•  U bent verplicht om uw handen te 
desinfecteren bij de ingang en de uitgang van 
het stembureau. Er staat een desinfectiezuil 
waar u gebruik van kunt maken.

•  Maak gebruik van de looproute zoals deze 
op de grond is aangegeven door stickers met 
voetstappen en pijlen.

Het is verplicht om voordat u naar het 
stembureau komt, een gezondheidscheck te 
doen. Deze gezondheidscheck heeft u gekregen 
bij uw stempas. Meer hierover leest u op  
pagina 1.

Alleen als je gaat stemmen 
is jouw keuze van net zo veel 
invloed als die van miljoenen 
anderen!
Pauline van den Tol, raadslid PvdT

Mobiel stembureau voor 
bewoners en personeel 
van de verzorgingshuizen 
Notenhoff en Wijkestein

Alleen de bewoners en het personeel van de 
verzorgingshuizen kunnen stemmen in het 
mobiele stembureau. 
Het mobiele stembureau is open op maandag 
15 maart: 
• Notenhoff, Andel: 10.00 - 12.00 uur;
• Wijkestein, Wijk en Aalburg: 13.30 - 17.00 uur.

Als iedereen stemt, kunnen we 
samen mooie muziek maken.
Anne-Wil Maris, raadslid 

Progressief Altena

Wij leven in een land waar je je 
stem mag laten horen. Maak 
daar gebruik van! Op 17 maart 
wordt op uw stem gerekend!
Philip den Haan, raadslid AltenaLokaal

Je moet 17 maart gaan stemmen, 
want of jij je nu wel of niet met 
de politiek bemoeit, de politiek 
bemoeit zich wel met jou. 
Rik van der Pluijm, burgerlid  VVD Altena 

Weest verstandig met uw stem
 en kies vanuit je hart.
 Corné van Gammeren, raadslid SGP

In het verleden is er hard voor 
gestreden dat we allemaal gebruik 
mogen maken van ons democratisch 
stemrecht. Laat je stem niet verloren 
gaan, en bepaal op 17 maart mee, 
hoe volgens jou, de toekomst van 
Nederland er uit moet komen te zien.
Arno Bouman, raadslid CDA AltenaMaak gebruik van je recht. 

GA STEMMEN.
Jan Kolff, raadslid VVD Altena

Wanneer je langs de zijlijn blijft toekijken 
en niet gaat stemmen, verandert er niets 
en heb je eigenlijk geen recht om te klagen. 
Gebruik je stem en besef de vrijheid die we 
hebben om te mogen kiezen waardoor je 
verandering teweeg kunt brengen!
Otto van Breugel, raadslid CDA Altena



Stem, zodat je laat weten 
waar JIJ voor staat.
Jasper Berm, raadslid AltenaLokaal

Reden om te stemmen: 
niet omdat het moet, maar 
omdat het kan.
Pim Bouman, raadslid VVD Altena

Waar en wanneer kunt u stemmen?
De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op woensdag 17 maart plaats. In Altena zijn 32 
stembureaus. Alle stembureaus zijn open van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Een maatregel om het coronavirus te bestrijden, is de avondklok. Iedereen moet om 21.00 uur 
binnen zijn. Er geldt een uitzondering op 17 maart: stemmen of (aanwezig zijn bij) het tellen van de 
stemmen zijn geldige redenen waarom u wel na 21.00 uur op straat mag zijn. Bijvoorbeeld als u net 
voor het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur heeft gestemd en onderweg bent naar huis. U kunt 
aangehouden worden, maar dit heeft geen gevolgen als u door bovenstaande redenen op straat bent.

1 Zalencentrum het Verlaat 't Verlaat 1 4286 DB Almkerk
2 Kantine VV Almkerk Sportlaan 1 4286 ES Almkerk
3 Hervormd Centrum De Ark Burg.vd Schansstraat 51 4281 LH Andel
4 't Buitenhoff Zalen & Partycentrum Buitenlaan 1 4281 NX Andel
5 Gerefomeerde Kerk De Hoeksteen van der Dussenlaan 37 4271 AN Dussen
6 De Dussenaar Wilhelminaplantsoen 1 4271 AX Dussen
7 Dorpshuis Eethen de Korten Bruggert 7 4266 ER Eethen
8 Dorpshuis Genderen Rondendans 10 4265 JG Genderen
9 Het Brabantse Land Jagerspad 30 4283 GM Giessen
10 Steunpunt De Dotter In 't Rietwerf 1 4273 CG Hank
11 Gymzaal Basisschool de Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank
12 Dorpshuis Meeuwen Dorpsstraat 28 4268 GJ Meeuwen
13 Tavenu Singel 16 a 4255 HD Nieuwendijk
14 Kantine VV Altena Rijksweg 202 4255 GR Nieuwendijk
15 Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk Rijswijksesteeg 7 4284 EX Rijswijk NB
16 Het Trefpunt ingang Ontmoetingskerk Notenlaan 69 4254 CC Sleeuwijk
17 De Koren-Aar Esdoornlaan 30 4254 AV Sleeuwijk
18 De Bolderik Nanningh Keyserstraat 2 4254 EP Sleeuwijk
19 Gemeentecentrum De Hoogt Hoefpad 2 4288 JJ Uitwijk
20 Hervormd Centrum Veen Grotestraat 25 4264 RH Veen
21 Dorpshuis Veen Groeneweg 2 4264 RN Veen
22 MFA Vlechtwerk H.J.Roubosstraat 3 4251 BZ Werkendam
23 Tent parkeerplaats bij "De Crosser" Raadhuislaan 19 4251 VS Werkendam
24 Wijklocatie gemeente Altena,  Werkendam Gedempte Haven 17 4251 CA Werkendam
25 Grote zaal Chr. Ger. kerk Binnengriend 27 4251 DG Werkendam
26 Wooncomplex d'Altenaer d'Altenaer 9 a 4251 TW Werkendam
27 Sport en Cultureel centrum 't Rondeel (1) 't Rond 2 4285 DE Woudrichem
28 Sport en Cultureel centrum 't Rondeel (2) 't Rond 2 4285 DE Woudrichem
29 OVO Oudendijk Oudendijk 62 4285 WL Woudrichem
30 Wijklocatie gemeente Altena,Wijk en Aalburg  Grote Kerkstraat 32 4261 BE Wijk en Aalburg
31 Hervormde Kerk Aalburg Oude Kerkstraat 19 a 4261 BL Wijk en Aalburg
32 MFC d'Alburcht Perzikstraat 14 A 4261 KD Wijk en Aalburg

Ook op maandag 15 of dinsdag 16 maart kunt u stemmen

De verkiezingen moeten coronaproof verlopen. Daarvoor zijn er maatregelen genomen, waaronder 
extra openingsdagen van een paar stembureaus. 

Onderstaande stembureaus zijn ook open op 15 en 16 maart, van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Zalencentrum het Verlaat 't Verlaat 1 4286 DB Almkerk
Sport en Cultureel centrum 't Rondeel, Woudrichem 't Rond 2 4285 DE Woudrichem
Steunpunt De Dotter In 't Rietwerf 1 4273 CG Hank
Wijklocatie gemeente Altena, Werkendam Gedempte Haven 17 4251 CA Werkendam
MFC d'Alburcht Perzikstraat 14 A 4261 KD Wijk en Aalburg

Het tellen van de stemmen 
bij verkiezingen is altijd 
openbaar

Als u interesse heeft om het tellen van 
stemmen bij te wonen, dan kan dat. 
Door corona is het stemmen op meerdere 
manieren mogelijk, op drie verschillende 
dagen en per post. Dit heeft gevolgen 
voor het tellen van de stemmen. Waar en 
wanneer de stemmen worden geteld, leest 
u via onze website www.gemeentealtena.nl/
verkiezingen. Maandag 15 maart om 10.00 uur 
is het eerste moment waarop de gemeente 
de briefstemmen opent die per post zijn 
binnengekomen of op het gemeentehuis zijn 
afgegeven. Dat gebeurt in de raadszaal van 
het gemeentehuis in Almkerk. De gemeente 
controleert dan alleen of de stembiljetten via 
briefstemmen in orde zijn. 
Op woensdag 17 maart om 07.30 uur is het 
eerste telmoment. 

Omdat we allemaal wel een 
mening hebben, moeten we onze 
stem niet verloren laten gaan.
Arie-Pieter Verdoorn, raadslid CDA Altena

Ook in deze lastige tijd is het belangrijk om je stem 
te laten horen. Neem je verantwoordelijkheid en ga 
stemmen op 17 maart en laat je stem niet verloren gaan!
Peter Noordergraaf, raadslid SGP

Stemmen in een andere 
gemeente dan waar u woont 

U kunt stemmen in een andere gemeente. 
Wel moet u zelf daar nog iets voor doen: 
• Zet uw stempas om in een kiezerspas.
•  Een kiezerspas aanvragen kan t/m  

12 maart, uiterlijk 17.00 uur.
•  Een kiezerspas aanvragen is digitaal 

mogelijk via www.gemeentealtena.nl/
verkiezingen. U kunt hiervoor uw DigiD 
gebruiken of het aanvraagformulier 
downloaden, printen en opsturen.

•  Een kiezerspas aanvragen is telefonisch 
mogelijk via 0183 – 51 61 00.

•  Neem de kiezerspas en uw 
legitimatiebewijs mee naar het 
stembureau in de gemeente waar u wilt 
stemmen. 



Info & Contact

Postadres:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

Bezoekadres:
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Telefoon: (0183) 516100
Fax: (0183) 660397

E-mail: info@gemeentealtena.nl
Website: www.gemeentealtena.nl

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje. 
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing 
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,  

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.  

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?  

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas  

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?  

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. 
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00  
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgifte punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Stemmen per brief is veilig en betrouwbaar
Wij doen er alles aan om het stemmen per brief veilig en betrouwbaar te laten verlopen.
1. U ontvangt uw stempluspas en uw briefstembiljet thuis per post los van elkaar:  
2.  De retourenvelop met uw stempluspas en uw briefstembiljet die de gemeente van u ontvangt, 

behandelen wij zorgvuldig.
3.  Bij het openen van de retourenvelop controleren wij eerst uw stempluspas. Deze moet in orde zijn.
4.  Is uw stempluspas in orde, dan pakken we de dichte envelop met uw briefstembiljet uit de 

retourenvelop. 
5.  De envelop met uw briefstembiljet laten we dicht en doen we in de stembus. Zo leest en weet 

niemand op wie u heeft gestemd.  

Iemand anders mag namens 
u stemmen

Kunt of wilt u niet zelf stemmen? Dan mag u 
iemand daarvoor machtigen. Deze persoon 
noemen we de gemachtigde. Uw stem noemen 
we uw volmachtstem. In het stembureau laat 
de gemachtigde uw stempas zien en de kopie 
van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde 
kan uw volmachtstem alleen tegelijk met zijn 
of haar eigen stem uitbrengen.  Hij/zij mag 
maximaal voor drie andere personen stemmen.  

U kunt op twee manieren iemand machtigen
Manier 1 van machtigen kan alleen als de 
gemachtigde ook inwoner is van Altena en zelf 
gaat stemmen.
•  Vul de achterkant van uw stempas in en zet 

uw handtekening erop. 
•  Laat de persoon die u machtigt ook uw 

stempas tekenen.
•  Geef een kopie van uw legitimatiebewijs aan 

de gemachtigde. Deze is geldig of niet langer 
dan 5 jaar verlopen. 

•  De gemachtigde kan voor u stemmen in het 
stembureau.

Manier 2 van machtigen kan alleen als de 
gemachtigde geen inwoner is van Altena.
•  Vul een volmachtformulier in. Dat kan digitaal 

via www.gemeentealtena.nl/verkiezingen 
door uw DigiD te gebruiken of door het 
volmachtformulier te downloaden, te printen 
en op te sturen naar de gemeente Altena, 
Sportlaan 17o, Almkerk.

•  Het volmachtformulier moet uiterlijk vrijdag 
12 maart bij de gemeente binnen zijn.

Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij 
deze Tweede Kamerverkiezingen 
per brief stemmen
U hoeft dan niet naar een stembureau te gaan. Verstuur per post de envelop met uw stem naar het 
gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. Afgeven aan de balie van het gemeentehuis kan ook.  
Alles wat u nodig heeft om per brief te stemmen, ligt uiterlijk donderdag 11 maart in uw brievenbus.

U bent niet verplicht om per brief te stemmen. Natuurlijk kunt u zelf ook uw stem uitbrengen in een 
stembureau of iemand anders daarvoor machtigen. Meer informatie hierover vindt u ook op deze 
pagina van het Altenakatern.

Hoe werkt het stemmen per brief?
Voor het stemmen per brief heeft u het volgende nodig:
1. Uw briefstembiljet;
2. De envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
3. Uw stempluspas;
4. De retourenvelop.

Neem de vier stappen die nodig zijn om per brief te stemmen

Wat te doen als u de 
stempas kwijt bent of niet 
hebt ontvangen

Zonder stempas kunt u niet 
stemmen!
Tot en met vrijdag 12 maart kunt u een 
vervangende stempas aanvragen. Dat 
kan digitaal via www.gemeentealtena.nl/
verkiezingen door uw DigiD te gebruiken. 
Of door te bellen naar de gemeente Altena, 
bereikbaar via het telefoonnummer 
0183 - 51 61 00.

Als je mag stemmen, 
doe het dan ook! Niet 
stemmen=stemmen op
de grootste partij!
René Hoegee, raadslid AltenaLokaal

Spreken is zilver, 
stemmen is goud
Kees de Waal, 

raadslid Progressief Altena

Maak je je ook zorgen over 
ontwikkelingen in onze 
samenleving? Jouw stem doet 
er toe op 17 maart! Stem met 
hoofd en hart.
Theo Meijboom, raadslid SGP

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.
Dit mag met elke kleur.

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet; 
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
•  doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post (een 

postzegel is niet nodig) óf
•  lever deze in op het afgiftepunt bij de balie op het gemeentehuis, 

Sportlaan 170 in Almkerk. Dat mag ook iemand anders voor u doen.  
Een afspraak maken is niet nodig.  
Retourenvelop afgeven kan op: 
 -  werkdagen, woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart, 09.00 - 17.00 uur;

   -  woensdag 17 maart (de verkiezingsdag), 07.30 uur - 21.00 uur.


