Iedere stemt telt!
Daarom informeert de gemeente Meerssen u in deze folder
over de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018.
Raadpleeg voor uitgebreide informatie onze
speciale verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

Voorwoord van de burgemeester

Beste kiezer,
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Er zijn 17 raadszetels te verdelen: als inwoner van onze gemeente bepaalt u
wie de komende vier jaar richting gaat geven aan de toekomst van onze
gemeente en daarmee uw eigen woon- en leefomgeving.
Wat vindt u belangrijk?
Verdiep u goed in de partijen en hun standpunten. Wat verwacht u van
de gemeente? Maak een weloverwogen keuze, want uiteindelijk gaat
het om uw woonplaats en leefomgeving.
Daarbij doe ik met name ook een beroep op de jonge kiezers
Ben je net 18 jaar geworden? Gemeenteraadsverkiezingen: misschien heb je je
er nog niet in verdiept. En vraag je je af waarom stemmen belangrijk is.
Welnu: stemmen is de makkelijkste manier om mee te beslissen over de
manier waarop allerlei zaken in je eigen woonplaats geregeld worden.
De plaatselijke politiek heeft hoe dan ook betrekking op de gemeente
waar je woont. Dus ook op jou. Als je daar invloed op kunt hebben,
moet je die kans benutten.
Laat je stem horen!
Raadgevend referendum
Iedere stemgerechtigde Nederlander heeft dit keer twee stempassen
ontvangen. Op 21 maart is namelijk ook het raadgevend referendum over
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. In deze wet staan
de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). U kunt bij het
raadgevend referendum voor of tegen deze wet stemmen.
Wilt u meer weten over de inhoud van de Wivd 2017?
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/wiv.
Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?
Het huis-aan-huis biljet met een overzicht van de politieke partijen en
stembureaus heeft u samen met uw stempas in de brievenbus ontvangen.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt?
Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan mondeling of schriftelijk.
Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de stemming zijn
ontvangen. Voor het referendum van 21 maart 2018 is dit dus uiterlijk
16 maart 2018. Een mondeling verzoek moet uiterlijk op dinsdag 20 maart om
12.00 uur gedaan zijn bij team Verkiezingen van de gemeente Meerssen.
Neem hiervoor contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum.
Verhinderd of ziek?
Bent u op de dag van de verkiezingen verhinderd? U kunt iemand machtigen
om voor u te gaan stemmen. Volmachten moeten op de achterzijde worden
ondertekend en u moet een kopie van uw legitimatiebewijs meegeven.
Raadpleeg de instructies op de achterzijde van de stempas.
Geef uw stempas nooit af aan iemand die daarom vraagt!
Dat wordt gezien als het ronselen van stemmen. Het ronselen van stemmen is
een strafbaar feit en daarmee ten strengste verboden. Geef uw stempas dus
nooit af aan zomaar een tussenpersoon, maar draag uw stempas persoonlijk
over aan degene die voor u op de kandidaat van uw keuze gaat stemmen.
Gaat u voor iemand anders stemmen?
U mag maximaal twee volmachten aannemen.
Vragen?
Gemeente Meerssen
Klant Contact Centrum
Telefoon: 14 043
E-mail: info@meerssen.nl
Ik hoop van harte dat u gebruik maakt van
uw stemrecht en uw mening laat horen.
Uw stem telt!
Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

Onze democratie,
					onze gemeenteraad
Een keer per vier jaar kiezen de inwoners van een gemeente hun
eigen gemeenteraad. De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen
voor de eigen leefomgeving. Wonen, werken, veiligheid, vergunningen,
onderwijs, sport, cultuur, ondersteuning op het gebied van zorg, werk,
jeugdhulp en ga zo maar door: de gemeente zorgt ervoor dat alles goed
geregeld wordt.
Maar eerst bent u aan zet door de juiste personen op de juiste plek te zetten.
Ga stemmen op 21 maart. Elke stem telt.
Meer weten over de rol van de gemeenteraad? Verkiezingsdebat volgen?
Ga voor informatie over de gemeenteraadsverkiezingen, de politieke
partijen en de rol van de gemeenteraad naar www.meerssen.nl.
Ook kunt u de herhalingen van het onlangs
gehouden verkiezingsdebat zien op Meer
Vandaag TV. De uitzending terugzien kan
natuurlijk ook op www.meervandaag.nl.

Kandidatenlijst &
					 partijprogramma’s
Onderstaande politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
in de gemeente Meerssen. De volledige kandidatenlijst treft u aan op de
verkiezingspagina op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie).
Voor de partijprogramma’s verwijzen wij u naar de websites
van de deelnemende politieke partijen.
Lijst 1 - Brug-M					www.brug-m.nl
Lijst 2 - FOCUS					www.focusmeerssen.nl
Lijst 3 - Lokaal DNA
			www.lokaaldna.nl
Lijst 4 - KIJK!!!/P.v.d.A./GROENLINKS/D66 www.kijkmeerssen.nl
Lijst 5 - CDA 					
www.cda.nl/limburg/meerssen
Lijst 6 - Het Origineel				
www.facebook.com/PGMorigineel

Stemlokalen

Onlangs heeft u uw stempas ontvangen. Hierop staat het stembureau waar
u in principe bent ingedeeld. Maar u mag gerust een ander stembureau
binnenlopen om uw stem uit te brengen. Gemeenschapshuis De Stip en
Zorgcentrum De Wilgenhof kunnen dit keer niet als stembureau worden
gebruikt. Vervangende stemlokalen zijn Gymzaal Meerssen-West
en Basisschool Franciscus.
De stembureaus zijn op woensdag 21 maart 2018
geopend van 7.30-21.00 uur.
* = toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen
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•
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•
•
•
•
•
•
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•

Gemeentehuis (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen*
Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen*
Gymzaal Meerssen-West, Pastoor N. de Reimsstraat 41 Meerssen*
Ontmoetingscentrum De Ketel, Pastoor Dominicus Hexstraat 70 Meerssen
Gemeenschapshuis De Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
Basisschool Franciscus, Schoollaan 2 Bunde*
Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde*
Zaal ‘t Wapen van Geulle, Hulserstraat 10 Geulle
Zorgcentrum Ave Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle*
Gemeenschapshuis D’n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten*
Basisschool De Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

Uitnodiging verkiezingsavond
Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de gemeente een
verkiezingsavond in De Stip. Jong & oud: iedereen is van harte welkom!
De zaal van De Stip gaat open om 20.30 uur. Aanvang programma
om 21.00 uur. Adres: Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.
Programma
Op deze avond worden de tussenstanden gepresenteerd en nemen
wij u mee in de wijze waarop de telling en de verdeling van de zetels
in zijn werk gaat. Omdat ook deze keer met het rode potlood wordt
gestemd, moeten alle stemmen na sluiting van de stembureaus
handmatig worden geteld.
Voorlopige uitslagen
De eerste tussenstanden worden niet eerder dan 22.30 uur
verwacht. Het betreft hier dan de (voorlopige) uitslag per partij.
De (voorlopige) uitslag per kandidaat kunt u een dag later
raadplegen op www.meerssen.nl. Om 01.00 uur wordt
de avond afgerond.
Live TV-uitzending
Lokale omroep Meer Vandaag verzorgt een live tv-uitzending
van de verkiezingsvond met interviews en impressies van
de verkiezingsdag.

Na de verkiezingen

Als de stemmen zijn geteld - en de uitslag op vrijdag 23 maart definitief
door het hoofdstembureau is vastgesteld - wordt duidelijk welke partijen
de komende vier jaar in de gemeenteraad komen. Hoe meer stemmen
een partij heeft gekregen, hoe meer zetels de betreffende raadsfractie
krijgt in de gemeenteraad.
Coalitievorming
Het komt bijna nooit voor dat dat één partij de meerderheid heeft in de
gemeenteraad. Daarom moeten partijen samenwerken. Meestal zoekt
de grootste partij uit met welke andere partijen ze het beste kan samenwerken.
Hun plannen gaan namelijk alleen door als meer dan de helft van
de gemeenteraad het eens is met de plannen.
Bestuursakkoord
Maar politieke partijen vinden niet allemaal hetzelfde belangrijk.
Ze moeten daarom voor de komende raadsperiode van vier jaar
goede afspraken maken. De partijen die gaan samenwerken leggen
de afspraken vast in een bestuursakkoord.
Dagelijks bestuur
De coalitie-partijen leveren de wethouders. Samen met de burgemeester
vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van B&W.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.

Op de hoogte blijven?
Op www.meerssen.nl treft u dagelijks nieuws aan van de gemeente.
Hier vindt u tevens alle informatie over het gemeentebestuur, plannen
en projecten.
Als u zich op www.meerssen.nl aanmeldt voor onze wekelijkse
nieuwsbrief Sfeervol Meerssen ontvangt u nieuws van de gemeente
elke week automatisch in uw mailbox.
Mensen zonder internet kunnen de informatie raadplegen op onze
wekelijkse gemeentepagina in nieuwsblad de Geulbode. U kunt ook
altijd ons Klant Contact Centrum bellen voor informatie, telefoon 14 043.
Volg Gemeente Meerssen ook op:
		
		Facebook
		
		
Twitter
		
		
Instagram
Kijk ook op www.meerssen.nl
www.elkestemtelt.nl
www.meervandaag.nl

Colofon
Dit is een uitgave van
bureau Verkiezingen
en Griffiebureau
Gemeente Meerssen

tel. 14 043
e-mail: info@meerssen.nl
Eindredactie:
team Communicatie

Filmpje
Bekijk het filmpje op de
verkiezingspagina van
www.meerssen.nl
voor een korte sfeerimpressie
van de gemeente waar wij wonen.
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