
 
 
 

 
 
 
 
Hallo <naam>, 
 
Op woensdag 16 maart wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. En jij mag dan voor het eerst ook 
gaan stemmen. Maar waarom zou je dat gaan doen? 
 
Het is jouw kans om mee te beslissen wie de nieuwe raadsleden van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug worden. Dat is belangrijk. Want als je stemt op de kandidaat van jouw keuze, heb jij 
daarmee invloed op de besluiten die de gemeenteraad straks gaat nemen. En dus op hoe alles de 
komende jaren in onze gemeente wordt geregeld.  

 
#GR2022 
Met de uitslag van de verkiezingen gaan de politieke partijen een nieuw college (= dagelijks bestuur 
van de gemeente) vormen. Welke partijen dat gaan doen, hangt onder meer af van de 
verkiezingsuitslag en dus ook van jouw stem. Het nieuwe college bepaalt de komende jaren het 
beleid op gebieden als huisvesting, duurzaamheid, sluitingstijden van de horeca, sportvoorzieningen, 
jeugdzorg en het helpen van mensen aan een baan. Door te stemmen kun je daar invloed op 
uitoefenen. Laat je stem dus niet verloren gaan. 
 
Hoe kun je stemmen? 
Heel simpel. Je krijgt vanzelf met de post een stempas 
thuisgestuurd. Neem die samen met jouw ID-bewijs (rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart) mee naar het stemlokaal. Daar krijg 
je een stembiljet. Maak hierop het vakje voor de naam van jouw 
favoriete kandidaat rood en stop het stembiljet vervolgens in de 
stembus. De kandidatenlijst met de personen waaruit je kunt 
kiezen, krijg je vooraf thuisgestuurd.  
 
Waar en wanneer kun je stemmen? 
Je kunt drie dagen terecht om te stemmen. Om de drukte te spreiden is er op maandag 14 en dinsdag 
15 maart in elk dorp al één stemlokaal open van 7.30 tot 21.00 uur. Op woensdag 16 maart kun je 
terecht tussen 7.30 en 21.00 uur in alle stemlokalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk 
stemlokaal in onze gemeente je wilt stemmen. Zoek je er eentje bij jou in de buurt, kijk dan op 
www.heuvelrug.nl/gr22. Mogelijkheden genoeg dus. 
 
Kun je niet naar het stemlokaal komen? 
Heb je bijvoorbeeld klachten die wijzen op het coronavirus en nog geen negatieve testuitslag? Vraag 
dan een andere kiezer om voor jou te stemmen. Dat heet machtigen. Kijk op de achterkant van je 
stempas hoe je dat doet. 
 
Hoe bepaal je je keuze? 
Misschien weet je al op wie je gaat stemmen. In de periode tot 16 maart voeren de verschillende 
politieke partijen campagne. Ze flyeren in de dorpen, staan in winkelstraten en op markten of 
proberen via de sociale media jouw stem te winnen. Op www.heuvelrug.nl/GR22 vind je links naar de 
websites van alle 8 partijen die meedoen in onze gemeente. Daar kun je de partijprogramma’s vinden 
en meer lezen over de kandidaten waarop je kunt stemmen. 

http://www.heuvelrug.nl/GR22


Als je niet weet op welke partij je wilt stemmen, kun je ook de stemwijzer van de Utrechtse 
Heuvelrug invullen. Hierbij reageer je op stellingen en krijg je vervolgens te zien welke lokale partijen 
het beste aansluiten bij jouw mening. De stemwijzer vind je vanaf 11 februari op 
www.heuvelrug.nl/GR22 
 
Heb je nog vragen? 
Voor de duidelijkheid: stemmen is geen plicht, maar een democratisch recht. Maak er gebruik van! 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de gemeente. Bel (0343) 56 56 00  of mail naar 
verkiezingen@heuvelrug.nl of kijk op www.heuvelrug.nl/GR22. 
 
Kom stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Laat jouw stem niet verloren gaan,  
want elke stem telt, ook die van jou! 
 
 
 
Graag tot ziens in het stemlokaal, 
 
 

 
 
Frits Naafs 
Burgemeester  
 
 
 

 
 
 

 
 

Scan voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 
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