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Wat moet ik doen als ik mijn stempas kwijt ben?
U kunt tot 20 maart 12.00 uur bij de verkiezingsbalie van 
Librijesteeg 2 een nieuwe stempas aanvragen. Neem uw 
identiteitsbewijs mee.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op 
Rotterdam.nl/verkiezingen of bellen naar 14010.

Stemmen in een andere gemeente
Voor het referendum kunt u ook in een andere gemeente  
stemmen. U heeft dan wel een kiezerspas nodig. Deze kunt u  
tot uiterlijk 16 maart aanvragen op Rotterdam.nl/verkiezingen

Op welke kandidaten kan ik stemmen?
Op de kandidatenlijsten ziet u op wie u kunt stemmen. U ontvangt 
de kandidatenlijsten een week voor de verkiezingen.



21 maart 2018 zijn er in Rotterdam 3 verkiezingen

Uw geldige identiteitsbewijs 
Welke identiteitsbewijzen zijn toegestaan vindt u  
op Rotterdam.nl/verkiezingen

Wat neem ik mee om te stemmen? 

Uw stempas(sen)

Hoeveel stempassen u heeft gekregen hangt af van uw leeftijd 
én welke nationaliteit u heeft. Met de stempas(sen) die u heeft 
ontvangen kunt u stemmen voor:

De gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt alle 
Rotterdammers en beslist over alle belangrijke 
zaken die in de stad spelen.

Gebiedscommissie of wijkraad 
Uw gebiedscommissie of wijkraad houdt zich 
bezig met uw gebied of wijk en doet voorstellen 
aan de gemeenteraad. In 2018 mogen 16- en  
17-jarigen voor het eerst hiervoor stemmen.

Het referendum
Het referendum gaat over de wijzigingen in de 
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  
U stemt voor of tegen. 

U mag alleen stemmen voor de verkiezing(en) 
waarvoor u een stempas heeft.

Hoe kan iemand anders voor mij stemmen?

Volmacht via achterkant stempas 
U kunt iemand anders machtigen door de 
achterkant van de stempas in te vullen. 
•  De persoon die namens u stemt moet een 

kopie van uw identiteitsbewijs meenemen.
•  De persoon die voor u stemt moet zelf ook  

voor deze verkiezing stemmen.

Volmacht via de website 
Tot 16 maart kunt u een volmacht op  
Rotterdam.nl/verkiezingen aanvragen.  
U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Waar kan ik op 21 maart stemmen?

Bent u mindervalide of visueel beperkt?  
Op Rotterdam.nl/verkiezingen vindt u het voor 
u dichtstbijzijnde stembureau dat aangepast is 
voor mindervaliden of visueel beperkten.

Om voor alle verkiezingen te stemmen kunt u het beste naar  
het stembureau gaan dat op uw stempas staat.  
•  Voor de gemeenteraad en het referendum kunt u in heel 

Rotterdam stemmen. 
•   Voor uw gebiedscommissie of wijkraad kunt u alleen in uw  

eigen gebied of wijk stemmen.


