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Verkiezing Tweede Kamer 
woensdag 17 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021 is 
de Tweede Kamerverkiezing. 
Vanwege het coronavirus heeft 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken samen met gemeenten 
maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat deze 
verkiezing zo goed mogelijk 

verloopt.
In het stemlokaal gelden 
maatregelen om de kans op 
besmetting met het coronavirus 
zo klein mogelijk te houden. 
Daardoor kunt u veilig uw stem 
uitbrengen en stembureauleden 
kunnen veilig hun werk doen. 

Ook zijn er bij deze verkiezing 
extra mogelijkheden om uw 
stem uit te brengen.

Meer informatie over deze en 
andere onderwerpen over de 
verkiezingen leest u op deze 
pagina.

Stempas uiterlijk 3 maart 
2021 in uw bezit
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 
3 maart 2021, 14 dagen voor de 
Tweede Kamerverkiezing, op hun 
huisadres een uitnodiging om te 
stemmen: de stempas. Hiermee 
kan een kiezer in elk stembureau 
binnen de gemeente Bergen 
stemmen.

Verhuizing
Als u in verkiezingstijd verhuist, 
kan het zijn dat u nog in uw oude 
gemeente moet stemmen. Het 
adres waar u op 1 februari 2021 
o�  cieel staat ingeschreven, 
bepaalt waar u moet stemmen. Op 
dit adres wordt ook de stempas 
bezorgd. 

Op de stempas staat het adres van 
het dichtstbijzijnde stembureau 
maar binnen de gemeente mag in 
elk stembureau gestemd worden.

Kiezerspas
Om ergens anders in Nederland 
te kunnen stemmen, kunt u een 
kiezerspas aanvragen. 
Bent u verhuisd dan kunt u met 
een kiezerspas in uw nieuwe 
woongemeente stemmen. U 
kunt ook iemand uit uw oude 
woonplaats machtigen om 
namens u te stemmen.

Vervangende stempas: geen 
stempas ontvangen of stempas 
kwijt?
Hebt u geen stempas ontvangen 
of is uw stempas verloren? U 
kunt bij de gemeente waar u op 1 
februari 2021 ingeschreven stond, 
een nieuwe stempas aanvragen. 
Dat kan schriftelijk en mondeling. 
Deze aanvraag moet uiterlijk 5 
dagen voor de stemming (vrijdag 
12 maart om 17.00 uur) door de 

gemeente zijn ontvangen. Bij de 
aanvraag moet een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs worden 
getoond. 

Schriftelijke volmacht
Wilt u een schriftelijke volmacht 
aanvragen, vul dan het formulier 
‘Verzoek om bij volmacht te 
stemmen’ in. Dit verzoek moet 
uiterlijk vrijdag 12 maart om 
17.00 uur door de gemeente 
ontvangen zijn. Het formulier 
kunt u van de website www.
bergen.nl downloaden. De kiezer 
en de gemachtigde vullen allebei 
een deel van dit formulier in. De 
gemachtigde moet kiesgerechtigd 
zijn voor deze verkiezing, maar 
hoeft niet in Bergen te wonen. 

Via www.bergen.nl/verkiezingen 
vindt u de benodigde formulieren. 

Stemlocaties: waar kunt u stemmen 
De stembureaus zijn open 
van 's ochtends 07.30 uur 
tot 's avonds 21.00 uur. Alle 
stembureaus zijn geschikt voor 
kiezers met een lichamelijke 
beperking.

De stemlokalen zijn ingericht op:

Maandag 15 maart  *
•  Ontmoetingscentrum Bergen, 

Murseltseweg 4a, 5854 CW  
Bergen L

•  MFC De Buun, Kasteellaan 25, 
5855 AD  Well L.

Dinsdag 16 maart  *
•  Ontmoetingscentrum Bergen, 

Murseltseweg 4a, 5854 CW  
Bergen L

•  MFC De Buun, Kasteellaan 25, 
5855 AD  Well L

*  De stemlokalen op maandag 15 
en dinsdag 16 maart zijn vooral 
bedoeld voor kiezers die door het 
coronavirus tot de risicogroep 
behoren.

Woensdag 17 maart, dag van de 
stemming  
•  Recreatiecentrum Den 

Asseldonk, Den Asseldonk 2, 
5854 CC  Bergen L

•  Ontmoetingscentrum Bergen, 
Murseltseweg 4a, 5854 CW  
Bergen L

•  Voorportaal Sint Petruskerk, 
Kerkstraat 6, 5854 AK  Bergen L

•  Gemeenschapshuis Iedershuus, 
Kapelstraat 7a, 5851 AS  
A� erden L

•  MFC De Klaproos, 
Gaesdoncksestraat 2b, 5853 AX  
Siebengewald

•  MFC De Buun, Kasteellaan 25, 
5855 AD  Well L

•  Gemeenschapshuis ’t Luukske, 
Catharinastraat 49, 5856 AS  
Wellerlooi. 

In Ontmoetingscentrum Bergen 
aan de Murseltseweg is voor de 
eerste keer een stembureau.

Briefstemmen voor personen van 70 jaar of 
ouder
Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook 
per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de 
post.

Stempluspas
Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw 
stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers.

Met de stempluspas
•  kunt u zelf naar het stemlokaal gaan en uw stem uitbrengen
•  of iemand machtigen om voor u te stemmen
•  of uw stem per brief uitbrengen. 

Vervangende stempluspas
Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw 
stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Klant 
Contact Centrum en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u 
schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. 

Documenten om uw stem per brief uit te brengen
Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin 
zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
• een briefstembiljet
•  een envelop voor het briefstembiljet
• een retourenvelop
•  uitleg over het stemmen per brief.

Let op. Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw 
stem per brief uit te brengen, nog niet ontvangen? Neem dan contact op 
met het Klant Contact Centrum.

Briefstemmen inleveren of versturen
Per post versturen
Zodra u beide enveloppen hebt, kunt u uw briefstem per post versturen. 
Zorg ervoor dat uw briefstem voor woensdag 17 maart om 21.00 uur 
aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 
om 17.00 uur per post te versturen.

Inleveren bij het gemeentehuis
U kunt uw briefstem inleveren in het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, Bergen L. Neem een mondkapje mee.

U kunt terecht op:
•  woensdag 10 t/m vrijdag 12 maart : 08.30-17.00 uur
•  maandag 15 maart: 08.30-19.00 uur
•  dinsdag 16 maart: 08.30-17.00 uur
•  woensdag 17 maart: 07.30-21.00 uur.

Kalender
•  Uiterlijk 3 maart 2021 moet de stempas in uw bezit zijn.
•  Uiterlijk 11 maart 2021 moeten personen van 70 jaar of ouder het 

briefstembiljet in bezit hebben.
•  Uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur: Retourenvelop briefstemmen op de 

brievenbus doen. Afgeven bij het gemeentehuis kan tot uiterlijk 17 maart 
om 21.00 uur. 

•  12 maart 2021 17.00 uur Laatste dag ontvangst verzoek om vervangende 
(brief)stempas, kiezerspas, volmacht.

•  Uiterlijk 15 maart 2021 moeten de kandidatenlijsten bij u bezorgd zijn.
•  15 en 16 maart 2021, 07.30 - 21.00 uur mogelijkheid tot vervroegd 

stemmen -> vooral bestemd voor risicogroepen.
•  Uiterlijk 17 maart, 21.00 uur. Retourenvelop briefstemmen afgeven bij het 

gemeentehuis. 
•  17 maart 2021 07.30 - 21.00 uur DAG VAN DE STEMMING.

Meer weten over deze verkiezingen?
Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Dat kan via:
• www.bergen.nl/verkiezingen 
• Facebook Gemeente Bergen
• Klant Contact Centrum (0485 – 34 83 83 of info@bergen.nl)
• www.elkestemtelt.nl 
• www.kiesraad.nl of neem contact op met de Kiesraad (070 - 426 73 29 of Informatiepunt@kiesraad.nl)
• www.tweedekamer.nl


