
Model K 6-1. Verzoek om een kiezerspas  

  

_________________________________________________________________________________ 

Model K 6-1  

Verzoek om een kiezerspas  Waterschap Rijnland 
Met dit formulier vraagt u een kiezerspas aan. Daarmee kunt u ook in een andere gemeente van het Waterschap 

Rijnland stemmen.  

_________________________________________________________________________________  
  

- Met een kiezerspas Waterschap Rijnland kunt u stemmen voor het Waterschap Rijnland in een gemeente 

genoemd bij punt 3. 

- Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 zijn ontvangen door uw gemeente. 

- Dat samen met dit formulier ook een kopie van een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet op de identificatieplicht moet worden ingediend. 

  

_________________________________________________________________________________ 

1. Stemming  

Ik vraag een kiezerspas aan voor:  

         

 de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap Rijnland         

_________________________________________________________________________________  

2. Uw gegevens  

achternaam      eerste voornaam (voluit) en overige voorletters       geboortedatum (dd-mm-jjjj)  

                                                                |__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|  

  

  
woonadres      postcode       plaats  

                                     
                      

  

  
burgerservicenummer (BSN)   e-mailadres (optioneel)    telefoonnummer (optioneel)     

                                               

      

  

Ander postadres  

Wilt u uw kiezerspas op een ander (post)adres ontvangen? Vul dan hieronder het gewenste (post)adres in.   

  
adres        postcode     plaats  

                                
                           

_______________________________________________________________  
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3. Waar gaat u stemmen? (alleen bij waterschapsverkiezingen)  

U kunt met een kiezerspas stemmen binnen de grenzen van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt 

stemmen in één van onderstaande gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, 

kunt u uw stem niet uitbrengen. Kruis de gemeente aan waar u verwacht te zullen gaan stemmen.  

  

 O Aalsmeer   O Hillegom   O Nieuwkoop  

 O Alphen aan den Rijn   O Lisse   O Noordwijk  

 O Amstelveen   O  Teylingen    O Oegstgeest                                                        

 O Bloemendaal   O Kaag en Brasem     O Velsen                                             

 O Bodegraven/Reeuwijk   O Katwijk   O Voorschoten                   

 O Gouda   O Krimpenerwaard    O Waddinxveen                      

            
 O Haarlem                                                 O Leiden                                                   O Zandvoort                 

  

 O Haarlemmermeer                                   O   Leiderdorp                                           O Zoetermeer              

 O Heemstede      O Leidschendam-Voorburg                       O  Zoeterwoude                       

  

_______________________________________________________________  

4. Ondertekening   

Datum   ________________  

  

Handtekening   ________________  

_______________________________________________________________  

  


