
  

 

 

 

 

 

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 15 maart 2023 

 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het 

algemeen bestuur van het Waterschap. Inwoners van Oirschot van 18 jaar en ouder mogen dan naar 

de stembus. Voor de Provinciale Staten geldt verder dat u de Nederlandse nationaliteit moet hebben, 

voor het waterschap dat u legaal in Nederland verblijft. Anders dan voorgaande jaren is het bij deze 

verkiezingen niet meer mogelijk vervroegd uw stem uit te brengen. U ontvangt uiterlijk 1 maart een 

stempas. 

 

Stemmen in een andere gemeente? 

Voor de Provinciale Staten kunt u in alle gemeenten in Noord-Brabant stemmen. Voor het Waterschap kunt 

u stemmen in alle gemeenten waar het Waterschap De Dommel werkt. U heeft dan wel een kiezerspas 

nodig.  

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Vraag dan vóór 10 maart 17.00 uur schriftelijk 

een kiezerspas aan. Hiervoor is een te printen formulier beschikbaar op www.oirschot.nl. De kiezerspas 

krijgt u vóór 14 maart thuisgestuurd. U kunt ook zelf vóór 14 maart 12.00 uur op het gemeentehuis een 

kiezerspas aanvragen. Een afspraak maken is niet nodig, maar wel mogelijk. 

 

Iemand anders voor u laten stemmen? 

U mag iemand anders vragen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u zelf niet naar een stembureau 

kunt of wilt komen. Dit heet een volmacht afgeven. Het makkelijkst is om daarvoor de achterkant van de 

stempas in te vullen. U moet ook uw handtekening zetten. Geef een kopie van uw paspoort, ID-kaart, 

verblijfsvergunning of rijbewijs mee. Hierbij gelden deze regels: 

• De persoon die voor u stemt woont in Oirschot 

• De persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen 

• Deze persoon kan namens maximaal 2 andere personen stemmen 

U kunt ook tot 10 maart 17.00 uur een schriftelijke volmacht aanvragen, via het volmacht-formulier op onze 

website. De schriftelijke volmacht sturen wij naar het adres van de persoon die namens u gaat stemmen. U 

hoeft dan ook geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Een schriftelijke volmacht kan niet worden 

ingetrokken.  

 

Meer weten? 

Voor uitgebreide informatie en afspraken over het stemmen of machtigen, de verkiezingen en stembureaus, 

kunt u terecht op www.oirschot.nl/verkiezingen of neem contact op met het team verkiezingen van de 

gemeente Oirschot (tel. (0499) 58 33 33 of mail naar verkiezingen@oirschot.nl). 

 


