Beslisboom verkiezingen

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Iedere Rotterdammer
moet zijn stem veilig uit kunnen brengen, ook tijdens corona.
Hoe dat werkt leest u hier.

Gaat u uw stem uitbrengen?
Ja
Ik wil graag gebruik
maken van briefstemmen.

Nee

Stemmen is belangrijk, want iedere stem telt. Maar gebruik
maken van uw stemrecht is ook een vrije keuze. Als u niet besluit
te stemmen dan vragen we u de stempas in de papierbak te doen
en niet aan iemand anders te geven.

Ik wil graag dat iemand anders
mijn stem uitbrengt.

Bent u 70 jaar of ouder?
Ja

Ja

Nee

Bij volmacht stemmen

Helaas, briefstemmen is alleen mogelijk voor
mensen van 70 jaar of ouder.

Vraag iemand in uw omgeving om per volmacht te stemmen. Vul
de gegevens in op de achterkant van de stempas. Onderteken de
stempas en geef een kopie of foto van uw identiteitsbewijs mee.
Eén persoon mag maximaal drie volmacht stemmen uitbrengen.
Een schriftelijke volmacht behoort ook tot de mogelijkheden.

Stemmen per brief
U kunt gebruikmaken van de mogelijkheid om per brief te stemmen. Dit is niet verplicht.
1. Maak uw keuze
U ontvangt thuis een briefstembiljet, een
stempluspas en twee enveloppen. Maak op
het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met
elke kleur. U mag maximaal 1 vakje inkleuren.
2. Gebruik de juiste envelop
Stop het briefstembiljet in de envelop waar op
staat ‘briefstembiljet’. Alleen dan is uw stem
geldig. Zet vervolgens uw handtekening op de
stempluspas die u al eerder heeft ontvangen.

Ik wil graag
naar het stembureau.

Stop de stempluspas en de envelop met het
briefstembiljet in de retourenenvelop. Plak de
envelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
3. Opsturen of inleveren
Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00
uur op de post óf lever deze vóór woensdag 17
maart 21:00 in bij een afgiftepunt. De locaties
en openingstijden van de afgiftepunten vindt
u op rotterdam.nl/verkiezingen

Nee
Stemmen bij een stemstraat
In Rotterdam Noord bij Het P&R Meijersplein en in
Rotterdam Zuid bij Parkeerterrein P5C aan de Korte
Stadionweg kunt u stemmen vanuit uw eigen auto.
Draag een mondkapje, ontsmet uw handen, kom
alleen in de auto en blijf thuis als u een vraag van
de gezondheidscheck met ‘ja’ moet beantwoorden.
Volg in de stemstraat de aanwijzingen.

Stemmen in een stembureau
Om drukte te verspreiden biedt Rotterdam dit jaar extra stembureaus aan.
Ga naar stembureausinrotterdam.nl om een stembureau in uw eigen buurt te vinden.
1. Kies een moment
Sommige stembureaus zijn ook op 15 en 16 maart geopend.
Hiermee spreiden we de opkomst en beschermen we mensen
met een kwetsbare gezondheid. Behoort u niet tot deze groep?
Stem dan bij voorkeur op 17 maart.

3. Volg de maatregelen
Aangekomen bij het stembureau? Zet uw mondkapje op voordat
u in de rij gaat staan. Natuurlijk houden we anderhalve meter
afstand. Ontsmet uw handen met de aanwezige handgel bij de
ingang van het stembureau.

2. Doe eerst de gezondheidscheck
Blijf thuis als u één van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden. U
kunt altijd uw stem bij volmacht laten uitbrengen.

4. Breng uw stem uit in het stemhokje
Bent u bijna aan de beurt? Houd uw stempas en identiteitsbewijs
bij de hand. Volg de aanwijzingen van de stembureauleden.

