
Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee 
wie er in de Provinciale Staten komen. Lees alles over de verkiezingen in 
deze krant.     

Stem ook!

Provinciale Statenverkiezingen

Woensdag 18 maart kiezen We tWee keer
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Hoe kan ik stemmen?

Je kriJgt een
stempas.
Je krijgt een stempas en een 
kandidatenlijst thuisgestuurd. Op 
de stempas staat welk stembureau 
het dichtst bij jouw huis ligt. Dit 
keer krijg je twee stempassen. 
Lees daarover meer op pag. 7 

Je kriJgt een 
stembilJet.
Na de controle van je stempas 
krijg je een stembiljet. Op het 
stembiljet staan alle politieke 
partijen die meedoen aan de 
verkiezingen. Ook alle mensen op 
wie je kunt stemmen staan op het 
stembiljet.

Je kiest een 
politieke partiJ.
Bedenk voordat je gaat stemmen 
welke partij je het beste vindt. Je 
kunt op de kandidatenlijst zien 
welke partijen meedoen. 

kleur één vakJe rood 
op Het stembilJet.
Met het stembiljet ga je een 
stemhokje in. Dat doe je alleen, 
want er mag niemand met je 
meekijken als je gaat stemmen.
In het stemhokje ligt een rood 
potlood. Kijk waar de naam staat 
van de persoon op wie je wilt 
stemmen. Kleur het vakje voor 
deze naam rood.

ga naar Het 
stembureau.
Op woensdag 18 maart 2015 
ga je met je stempas naar 
het stembureau. Neem ook 
je paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart mee.  
De stembureaus zijn van half  
acht ’s ochtends tot negen uur  
’s avonds open. 

doe Je stembilJet 
in de bus.
Vouw het stembiljet weer op en 
stop het in de stembus. 

lever Je 
stempas in.
Op het stembureau moet je je 
stempas inleveren. Je laat daar 
ook je paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart zien. Op het 
stembureau controleren ze wie je 
bent. 

Je Hebt 
gestemd!
Na negen uur ’s avonds worden 
alle stemmen geteld. De uitslag 
wordt daarna bekend gemaakt.  
Je kunt de uitslag dan vinden 
op internet. Bijvoorbeeld op 
www.nos.nl.
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Let op!
Er zIJN tWEE VErKIEzINgEN OP 18 Maart 2015.
JE Mag DuS tWEE KEEr StEMMEN. 
LEES hIEr MEEr OVEr OP pagina 7.

stem
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Stemmen moet je alleen doen.
Je mag niet met zijn tweeën in een stemhokje staan. 
Mensen die blind zijn mogen wel geholpen worden. 
Mensen met twee armen in het gips natuurlijk ook.

Je mag maar één hokje rood kleuren op het stembiljet.
Je stem is geldig als er één hokje rood is gemaakt op het stembiljet.
Er mag niets anders op geschreven of getekend worden.
Vraag een nieuw stembiljet als je een foutje hebt gemaakt. 

Stemmen is geheim.
Je mag helemaal zelf weten op welke partij en welke persoon je stemt. 
Je hoeft aan niemand te vertellen op wie je hebt gestemd.

regels van Het stemmen

het stembiljet is heel groot. Er staan veel politieke partijen op. 
Bij al deze partijen staan de namen van de mensen op wie je kunt stemmen. Het StembiLjet

Ben je je stempas kwijt?
Je kunt dan een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan bij de afdeling 
Burgerzaken van jouw gemeente. Doe dit vóór 17 maart 2015.

Kun je niet zelf stemmen?
Je mag dan iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Daar 
moet je drie dingen voor doen.

1. Vul de achterkant van de stempas in. 
2.  zet samen met de andere persoon een handtekening. zo geef je 

deze persoon toestemming voor jou te stemmen. 
3. geef je stempas én een kopie van je identiteitsbewijs mee. 

1.  Bovenaan staan de partijen. 
Kijk eerst waar je favoriete partij staat. 2.  als je weet op welke partij je wilt stemmen 

moet je nog bedenken op wie je graag wilt 
stemmen. Veel mensen kiezen voor de 
bovenste naam. Maar dat hoeft niet.

3.  Kleur met het rode potlood het hokje in 
bij de persoon op wie jij wilt stemmen. 
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StatenLeden

Provinciale Staten zijn de baas in de provincie. 
De mensen in Provinciale Staten noemen we 
Statenleden. De Statenleden bepalen wat er 
in de provincie gebeurt. En ze controleren 
de commissaris van de Koning en de 
gedeputeerden. ze moeten goed luisteren 
naar de bevolking. Iedere vier jaar mogen de 
inwoners stemmen voor Provinciale Staten.

Gedeputeerden 

gedeputeerden worden gekozen door 
Provinciale Staten. De gedeputeerden zorgen 
dat de besluiten van Provinciale Staten worden 
uitgevoerd. Vaak bedenken gedeputeerden ook 
nieuwe plannen voor de provincie. zij mogen 
de plannen alleen uitvoeren als de Statenleden 
dat goed vinden. gedeputeerden werken veel 
samen met de commissaris van de Koning. 
Samen vormen zij gedeputeerde Staten. 

CommiSSariS
van de koninG

Iedere provincie heeft een commissaris van 
de Koning. De commissaris van de Koning is 
onafhankelijk. hij of zij wordt niet gekozen 
door de bevolking. toch is de commissaris 
van de Koning heel belangrijk. hij of zij 
vertegenwoordigt de provincie bij overleg 
met andere provincies. En hij of zij leidt de 
vergaderingen van Provinciale Staten. 

Wie Werken er in de provinCie?

StatenLeden

Gedeputeerde Staten
CommiSSariS van de koninG
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Wat doet de provinCie?

 

inrichting van de provincie
De provincie beslist waar woningen, 
wegen en natuurgebieden mogen 
komen.

de provinCiaLe Staten zorGen dat aLLeS 
Goed GereGeLd iS in de provinCie. 
Hier lees je een paar voorbeelden:

Streekbussen
Misschien reis je wel eens met 
de bus. De provincie regelt dat 
er genoeg bussen rijden tussen 
gemeenten. En dat er genoeg 
bushaltes zijn.

natuur en water
De provincie zorgt samen met de 
waterschappen voor het water.
ze verhogen dijken om te zorgen 
dat er geen overstromingen 
komen. ze zorgen er ook voor dat 
natuurgebieden onderhouden 
worden. 

Boeren
De provincie bepaalt waar boeren 
een bedrijf mogen starten. En aan 
welke regels boeren zich moeten 
houden.

provinciale wegen
het is belangrijk dat wegen goed 
onderhouden worden. 
De provincie zorgt voor de 
provinciale wegen. 

Regionale omroep
Elke provincie heeft een eigen 
omroep. De provincie betaalt mee 
aan de regionale omroep.
zodat iedereen nieuws uit zijn 
eigen provincie kan bekijken.
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Wat Hebben provinCiaLe 
Staten met de eerSte 
kamer te maken? 

Je stem voor Provinciale Staten is belangrijk. 
Want Provinciale Staten bedenken de plannen voor de provincie.
Maar er is nog een belangrijke reden om te gaan stemmen: 
Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. 
Hoe zit dat? 

Hoe wordt de eerste kamer gekozen? 
Op 18 maart 2015 stemmen de 
inwoners van de provincie voor 
Provinciale Staten.

De stemmen worden geteld.  
Er komt een verkiezingsuitslag. 

Dan weten we wie lid mogen worden 
van Provinciale Staten. 

De Statenleden komen in 
Provinciale Staten.

Op 26 mei 2015 stemmen de 
Statenleden voor de Eerste Kamer.

Er is een nieuwe Eerste Kamer.

Wat doet de Eerste Kamer?
De Eerste Kamer staat in Den haag en heeft 75 leden.
Samen met de tweede Kamer bepaalt de Eerste Kamer  
welke nieuwe wetten er komen.
De Eerste Kamer controleert ook of ministers hun werk goed doen. 

stem

De burgers kiezen Provinciale Staten.
De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer.
Dit noemen we indirecte verkiezingen.

1.

2.

3.

4.5.6.

Foto Bob Karhof
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provinciale Staten nemen belangrijke beslissingen. 
Bijvoorbeeld:

•	 Waar komen windmolens? 
•	 Moeten we de wegen in de provincie repareren?
•	 Waar moeten de streekbussen rijden?
•	 Waar kunnen er huizen gebouwd worden?
•	 Hoe onderhouden we de natuur?

Door je stem uit te brengen heb je invloed op wat er in  
jouw provincie gebeurt!

Let op! 
Met de blauwe stempas kun je stemmen voor Provinciale Staten.

op 18 maart zijn er twee verkiezingen: 
•	 Provinciale	Statenverkiezingen
•	 Waterschapsverkiezingen
Daarom krijg je twee stempassen thuisgestuurd.
Met de groene stempas kun je stemmen voor de waterschappen.

twee  
verkiezingen 
op 18 maart?

De mensen in de waterschappen nemen belangrijke beslissingen. 
Bijvoorbeeld: 

•	 Hoe gaan we vuile rivieren schoonmaken? 
•	 Hoe kunnen we overstromingen voorkomen?
•	 is de dijk stevig genoeg?
•	 Hoe zorgen we voor voldoende grondwater?
•	 Hoe krijgen we schoon water uit de kraan?

Door je stem uit te brengen heb je invloed op wat er in  
jouw waterschap gebeurt!

Let op!
Met de groene stempas kun je stemmen voor de waterschappen.

op 18 maart zijn er 
verkiezingen voor de 
Provinciale staten. 

provinciale statenverkiezingen
18 maart 2015

1
op 18 maart zijn er 
verkiezingen voor de 
waterschappen. 

waterschapsverkezingen
18 maart 2015

2
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ben je 
kLaar om te 
Stemmen?
Gebruik hierbij de twee stempassen 
die je van de gemeente krijgt.
 
  Ik neem mijn twee stempassen 

mee, de groene en de blauwe

 Ik neem mijn paspoort mee

  Ik weet op welke partij ik ga 
stemmen:

  
  Ik weet op welke persoon ik ga 

stemmen:
 
 Ik weet waar het stembureau is:
 
 
 Ik begrijp het stemformulier

prodemoS
ProDemos informeert burgers over 
democratie en rechtsstaat.
ProDemos maakt ook StemWijzers. 

Kijk op www.stemwijzer.nl 
of jouw provincie een 
StemWijzer heeft.

verkiezinGen Woordzoeker
Zoek de 30 woorden in het letterveld.

Samenstelling en tekst: Prodemos en stichting Lezen & schrijven vormgeving: tot en met ontwerpen druk: rodi rotatiedruk  
in samenwerking met: stichting Lezen en schrijven puzzel: de stiep educatief   

prodemos - Huis voor democratie en rechtsstaat: Hofweg 1H, 2511 aa den Haag t 070-7570200 e info@prodemos.nl i www.prodemos.nl  

StiCHtinG Lezen & 
SCHrijven

1,3 miljoen volwassenen in Nederland 
hebben moeite met lezen en schrijven. Dat  
is bijvoorbeeld lastig bij de verkiezingen.
Wil je beter leren lezen en schrijven?
Of wil je anderen hiermee helpen?
Bel dan 0800 – 023 44 44 of kijk op  
www.lezenenschrijven.nl 

Zoek  van links naar rechts → 
  van rechts naar links ←

Woorden over stemmen
geheim - geldig - ID - invloed - paspoort - partij
potlood - stembureau - stempas - thuis 
verkiezing

Woorden over het waterschap
boer - groen - natuurgebied - plan - rivieren
water - waterschap

Schrijf de letters die je overhoudt hieronder op. 

Op 18 maart... 

                   

Woorden over Provinciale Staten en 
Eerste Kamer
auto - blauw - bussen - eerste - kamer  
provincie - statenleden - taken - windmolen 
wegen - wet - woningen

van boven naar beneden ↓ 
van beneden naar boven ↑

Tip: Een woord gevonden? zet er een streep door.
Oplossing: stem ik twee keer


