
GA STEMMEN!
Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorbereidingen 

daarvoor zijn in volle gang. Met deze folder informeren wij u over de belangrijkste zaken rond deze 
verkiezingen en roepen we u op om van uw stemrecht gebruik te maken.

Kijk voor meer informatie over de 
verkiezingen op 

www.vaals.nl/verkiezingen 

Heeft u vragen over de verkiezingen? 
Neem dan contact op met de 

verkiezingsbalie via 
verkiezingen2022@vaals.nl

Beste inwoner,

Op 14, 15 en 16 maart mogen we stemmen voor de nieuwe 

gemeenteraad! Dat is uw kans om mee te beslissen wie de 

nieuwe gemeenteraadsleden van de gemeente Vaals worden. Dat 

is echt belangrijk, want door te stemmen op de kandidaat van 

uw keuze heeft u invloed op de besluiten van de gemeenteraad. 

En dus op hoe alles de komende jaren in onze gemeente geregeld 

wordt.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor veel verschillende 

taken en neemt besluiten die invloed hebben op het leven van 

ons allemaal. Van het sociaal domein tot het ruimtelijk domein en van fi nanciën tot 

veiligheid. Kortom, de gemeente gaat over heel veel zaken waarmee u elke dag te maken 

krijgt en het is van belang dat u, als inwoner en als kiezer, daar invloed op uitoefent.

In deze folder vindt u nuttige informatie over de verkiezingen. Zo kunt u in deze folder 

onder andere lezen wat de gemeenteraad doet, waar u kunt stemmen en hoe het 

stemmen in z’n werk gaat.

Kom stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier laten we zien dat 

we onze democratische samenleving belangrijk vinden. Laat uw stem niet verloren gaan, 

want elke stem telt!

Burgemeester Harry Leunessen

Die deutsche Version dieser Informationsbroschüre fi nden Sie unter www.vaals.nl/stemmen. 

Please visit www.vaals.nl/stemmen for the English version of this leafl et.

Deze folder is een uitgave van de gemeente Vaals in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 
maart 2022. De folder is in week 10 2022 huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente. 

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Stemmen: hoe werkt dat? 

\\ 
U krijgt een stem pas 
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
uw stempas. Heeft u geen stempas 
ontvangen of bent u uw stem pas kwijt? 
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 
uur een nieuwe aan bij de gemeente. 

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen? 
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stem pas in. Geef uw stem pas en een 
kopie van uw identiteitsbewijs mee aan 
de kiezer die voor u gaat stemmen. 

8 
In het stemhokje 
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 
alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke 
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen. 

8 
U kiest een kandidaat 
Bedenk voordat u gaat stemmen op 
welke kandidaat u wilt stemmen. U 
ontvangt thuis een overzicht met alle 
kandidaten waarop u kunt stemmen. 

e 
In het stemlokaal 
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid. 

0 
U kleurt één vakje rood 
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen. 

� STEMLOKAAL 

0 
U gaat naar het stemlokaal 
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn. 

e 
U krijgt een stembiljet 
Op het stembiljet staan alle lijsten 
(politieke partijen) die meedoen aan 
de verkiezing in de gemeente. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen. 

0 
Lever uw stembiljet in 
Stop het stembiljet in de stembus. U 
heeft uw stem uitgebracht. 
Woensdagavond 
16 maart vanaf 21.00 uur worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op
de website van de gemeente. 



Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen veel 
beslissingen die voor de gemeente en haar inwoners van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, onderhoud van openbaar 
groen, nieuwbouw (bestemmingsplannen), parkeerbeleid, de hoogte van belastingen, WMO-ondersteuning, subsidiebeleid, 
sportaccommodaties en evenementen. Kortom, over een heleboel zaken in uw directe omgeving! 

Raadsleden hebben een volksvertegenwoordigende rol en controleren ook of het college van burgemeester en wethouders 
het beleid goed uitvoert. Verder stelt de gemeenteraad de begroting vast en controleert het fi nanciële jaarverslag van de 
gemeente. De raad stelt ook algemene regels (verordeningen) vast waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. 
Raadsvergaderingen zijn normaal gesproken altijd openbaar (alleen in speciale gevallen moet hiervan worden afgeweken). 
Iedereen kan voor een raadsvergadering inspreektijd aanvragen (max. 5 minuten).

Raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het 
aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Vaals bestaat uit 15 zetels*.

*Afgelopen raadsperiode waren dat 13 zetels, omdat de gemeente bij de vorige verkiezingen minder dan 10.000 inwoners had.

14 maart & 15 maart van 07.30 - 21.00 uur

Gemeentehuis
Von Clermontplein 15, Vaals

Vols Location/Obelisk
Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals

Auw Sjoel
Lindenstraat 17, Vaals

Bibliotheek
Sint Jozefplein 53, Vaals

Restaurant Bergzicht
Vijlenberg 55, Vijlen

BMA Lemiers
Schoolstraat 2, Lemiers

Op wie kunt u stemmen in de gemeente Vaals?
In de gemeente Vaals doen zeven partijen mee. 

De kandidatenlijsten (met daarop per partij de mensen waarop u kunt stemmen) ontvangt u per post. Voor meer informatie 
over de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen verwijzen wij u graag naar de websites van 
deze partijen of kijk op www.vaals.nl/verkiezingen.

Verkiezingskrant in gewone taal
In Nederland hebben 1,9 miljoen mensen moeite met 
lezen en schrijven. Speciaal voor mensen waarvoor 
lezen en schrijven moeilijk is, heeft ProDemos samen 
met Stichting Lezen en Schrijven en Stichting Makkelijk 
Lezen de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’ gemaakt. In 
deze krant staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de 
gemeenteraadsverkiezingen over gaan, hoe stemmen 
werkt en wat de gemeenteraad doet.

De Verkiezingskrant in gewone taal ligt op verschillende 
plekken in de gemeente Vaals, zoals in de bibliotheek 
en bij de balie van het gemeentehuis. U kunt ‘m ook 
online lezen: www.lezenenschrijven.nl/verkiezingen.

Bekendmaking van de uitslagen
Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt een 
openbare zitting van het Hoofdstembureau plaats 
waarin de uitkomst van de stemming vastgesteld zal 
worden. Meteen daarna vindt een openbare zitting 
van het Centraal Stembureau plaats waarin de 
uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld. Deze 
openbare zittingen vinden plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

U kunt bij de bekendmaking van de uitslagen aanwezig 
zijn. Dat kan zowel fysiek als digitaal. Meld u hiervoor 
aan via verkiezingen2022@vaals.nl voor 14 maart 
17.00 uur. Als het vanwege strengere Covid-19 
maatregelen niet mogelijk is er fysiek bij te zijn, krijgt 
iedereen die zich heeft aangemeld een link om digitaal 
mee te kijken.

Gemeentehuis
von Clermontplein 15, Vaals

Stembureaus
Net als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
vorig jaar, gelden ook nu weer vanwege Covid-19 
speciale maatregelen. 

De meest in het oog springende maatregel is dat 
één stembureau ook al op 14 en 15 maart geopend 
zal zijn van 07.30 tot 21.00 uur: het stembureau in 
het gemeentehuis (Von Clermontplein 15). 

Elke kiesgerechtigde kan al op 14 en 15 maart in 
het gemeentehuis stemmen, maar het meerdaagse 
stembureau is met name bedoeld voor mensen 
die zich kwetsbaar achten voor Covid-19. De 
stembureaus zijn zo ingericht dat ze voldoen aan 
de dan geldende Covid-19 maatregelen. 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
mindervaliden. Mensen die door een 
lichamelijke beperking zelf niet kunnen 
stemmen mogen hulp krijgen in het 
stemhokje. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

slechtzienden of blinden of mensen met de ziekte 
van Parkinson. Zij mogen zelf iemand meenemen 
om te helpen, of een stembureaulid om hulp 
vragen.

Wie mag stemmen?

Voor de verkiezingen voor de gemeenteraad mogen inwoners 
met de Nederlandse nationaliteit en inwoners met een 
nationaliteit van een EU-land, die ingeschreven staan in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vaals en 18 
jaar en ouder zijn, hun stem uitbrengen. 

Ook niet-EU-burgers van 18 jaar en ouder mogen stemmen, op 
voorwaarde dat ze tenminste 5 jaar onafgebroken en legaal in 
Nederland verblijven.

Stempas

Elke stemgerechtigde heeft voor 3 
maart een stempas in de brievenbus 
ontvangen. Met deze stempas en 
uw identiteitsbewijs kunt u in elk 
stembureau in de gemeente gaan 
stemmen. Zonder stempas kunt u uw 
stem niet uitbrengen.

Heeft u geen stempas ontvangen 
of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas 
aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. 

U kunt het formulier dat u daarvoor nodig heeft ook 
downoaden via www.vaals.nl/verkiezingen. Vul het 
formulier op uw computer in, print het en plaats 
uw handtekening. Lever het formulier in bij de balie 
van het gemeentehuis. U dient zich met een geldig 
identiteitsbewijs te identifi ceren en ontvangt de 
vervangende stempas ter plekke. De balie van het 
gemeentehuis is elke werkdag geopend tussen 09.00 
en 17.00 uur. Voor de aanvraag van een vervangende 
stempas hoeft u geen afspraak te maken, maar kunt u 
gewoon binnenlopen. LET OP! U kunt tot uiterlijk vrijdag 
11 maart 2022 17.00 uur een vervangende stempas 
aanvragen.

Identiteitsbewijs

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig. 
Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. 

De geldigheid van deze documenten mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Op de 
documenten moet bij ‘geldig tot’ 17 maart 2017 of een 
latere datum staan. U kunt zich ook identifi ceren met een 
verblijfsdocument. 

Woensdag 16 maart van 07.30 - 21.00 uur

Kunt u niet zelf naar het stembureau?
Bijvoorbeeld omdat u coronaklachten heeft? Of omdat u voor langere tijd in het buitenland bent? Om uw stem niet 
verloren te laten gaan, kan een andere kiezer uit de gemeente Vaals voor u gaan stemmen. U geeft diegene dan 
een volmacht. Deze volmacht moet u vooraf regelen. Het is niet toegestaan dat in het stembureau te regelen. Per 
gemachtigde (degene die voor u gaat stemmen) geldt een maximum van twee volmachten.

Iemand anders een volmacht geven kan op twee manieren: via de stempas of via een schriftelijke machtiging. 

Via een schriftelijke machtiging:

Voor een schriftelijke machtiging moet u 
formulieren invullen en vooraf inleveren bij de 
gemeente. Kijk voor meer informatie over de 

schriftelijke volmacht op www.vaals.nl/volmacht. 

LET OP! Het aanvragen van een schriftelijke 
machtiging kan tot uiterlijk 11 maart 2022 17.00 uur!

Via de stempas:

Zet beiden uw handtekening op de achterkant

van de stempas. De gemachtigde neemt 
uw stempas mee als diegene zelf gaat 

stemmen. Daarbij moet de gemachtigde het 
eigen legitimatiebewijs én (een kopie van) uw 
legitimatiebewijs laten zien. 

CDA
www.cdavaals.nl

Nuj Lies Vroemen
www.facebook.com/nujlies

Lokaal!
www.lokaalvaals.nl

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
https://vaals.pvda.nl

Het Alternatief
www.alternatief-vaals.nl

JONG
www.facebook.com/jongvaals

Visie Vaals (ViVa)
www.visievaals.nl


