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gemeenteraadsverkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe 

gemeenteraad te kiezen. Er liggen steeds meer overheidstaken op het

bordje van de gemeente; het gaat dus echt ergens om. De gemeenteraads -

ver kiezingen gaan over onderwerpen die heel dicht bij u als inwoner of 

ondernemer liggen. Zo gaat het over de eigen buurt, de inrichting van

de straat, goede en bereikbare zorg, waar wordt gebouwd, welke 

ontwikkelingen vinden we belangrijk en welke niet. 

In de gemeenteraad van Hollands Kroon wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over 

de uitbreiding van Agriport, huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook over de 

herstructurering van Wieringerwerf, de Woonvisie en onderwijshuisvesting. 

Veiligheid, sport, cultuur en evenementen; allemaal onderwerpen die u als inwoner 

of ondernemer direct aangaan. Het is een groot recht om naar de stembus te gaan 

om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. U heeft invloed en bepaalt mede welke 

partijen en raadsleden u gaan vertegenwoordigen. Het is dus belangrijk om uw

stem te laten horen en die de komende 4 jaar mee te laten tellen in het politieke 

gemeentelijk debat. 

Deze krant staat bol van de praktische informatie rondom de verkiezingen,

maar ook de standpunten van de partijen worden kort en bondig uitgelicht. 

Daarnaast stellen alle partijen zich aan u voor. De moeite waard om u even in te 

verdiepen! Ik wil alle jongeren die het afgelopen jaar 18 zijn geworden, speciaal 

welkom heten en van harte feliciteren met het feit dat ze nu stemgerechtigd zijn. 

Het is altijd een bijzonder moment om voor het eerst te mogen stemmen.

Maar ook tegen alle andere stemgerechtigden wil ik zeggen: maak gebruik

van je stemrecht, op naar het stemhokje!

Rian van Dam

Burgemeester Hollands Kroon

Waarom stem ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraads verkiezingen.

U kiest dan de leden van de gemeenteraad. De kandidaten op 

wie u kunt stemmen zijn inwoners die zich verkiesbaar hebben 

gesteld. Degenen met de meeste stemmen komen als raadslid 

in de gemeente raad. Zij vertegenwoordigen de inwoners van 

Hollands Kroon. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen 

op de keuzes die er binnen Hollands Kroon gemaakt gaan worden.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de ge-

meente. De raadsleden bepalen democratisch het beleid van 

de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld over 

onderwijs, kunst en cultuur of nieuwbouw. Andere taken van 

de gemeenteraad zijn:

  controleren of het college van burgemeester en wethouders 

het beleid goed uitvoert. Wanneer nodig kan de gemeente-

raad bijsturen;
  de begroting en het fi nanciële jaarverslag van de gemeente 

controleren;

contact houden met inwoners van de gemeente. 

Zetelverdeling gemeenteraad na de verkiezingen

Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente. 

De gemeenteraad van Hollands Kroon bestaat uit 29 zetels. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op één van de 

kandidaten van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op 

de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels 

deze partij krijgt. 

Het Centraal Stembureau verdeelt de zetels en restzetels 

over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte 

stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt

het Centraal Stembureau vast welke kandidaten worden 

toegelaten in de gemeenteraad. Wilt u hier meer over weten? 

Kijk dan op www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden. 

Heeft u nog een vraag die niet in deze krant wordt beantwoord?

U kunt uw vragen mailen naar verkiezingen@hollandskroon.nl.

Voorwoord

Gemeenteraadsverkiezingen
Hollands Kroon



Standpunten politieke partijen

  Er moeten veel meer woningen gebouwd worden
  Goede gezondheidszorg
   Inwoners mogen meer meedenken
   We helpen inwoners bij duurzame energie
   Evenwicht tussen planten, dieren en het boerenland
   Veiligheid op straat
   Huisvesting voor buitenlandse werknemers
   Groeiende economie, maar niet ten koste van alles
   Meer geld naar kunst en cultuur
   Goed onderhouden dorpen

  Een prettige gemeente om in te wonen
  Directe invloed van inwoners op hun omgeving
  Wij willen eerlijke politiek
  Wij kiezen voor duurzaamheid
  Wij kiezen voor zonne-energie
  Aantrekkelijke dorpen met genoeg voorzieningen
  Geen nieuwe megastallen en datacenters
  Een aantrekkelijke gemeente voor jongeren
  Zorg: voorkomen is beter dan genezen
  Wij willen vernieuwing in het bestuur

  Zonder biodiversiteit is er geen leven
  Landbouw in balans met de natuur voor de toekomst
  De overgang naar groene stroom heeft haast
  Minder datacenters en kassen
  Zorg naar behoefte, voorkomen is beter dan genezen
  Woningbouw voor mensen, niet voor de markt
  Goede huisvesting arbeidsmigranten
  Voorzieningen houden dorpen levendig
  Veilig verkeer voor iedereen
  Kunst en erfgoed zijn goud waard

  Meer woningen bouwen, en niet alleen eengezinswoningen
  Zorg van een hoog niveau
   Een robuuste agrarische sector met een goed inkomen voor ondernemers
  Aantrekkelijke gemeente voor nieuwe bedrijven
  Een plek om te wonen voor arbeidsmigranten
  We willen steun geven aan sportverenigingen
  Een fi jne gemeente om te wonen
  Goed zorgen voor onze omgeving
  De gemeente maakt duurzaamheid makkelijker
  Onze geldzaken op orde

  Wij willen een wethouder Wonen
  Mensen moeten zich goed kunnen verplaatsen
  Economie: groei en uitbreiding
  Duidelijk zijn over onze uitgaven
  Een groene en aantrekkelijke omgeving
  Veiligheid overal in de gemeente
  Duurzaamheid vanuit overtuiging
  Zorg dicht bij de mensen
  Veel aandacht voor ontwikkeling bij kinderen
  Sport voor iedereen

  Geschikte en betaalbare woningen bouwen
  Goede en makkelijk bereikbare zorg
  Werk: vraag en opleidingen beter op elkaar afstemmen
  Wij gaan voor meer groen
  Meer evenwicht tussen landbouw en natuur
  Afspraken over de inpassing van gebouwen
  Inwoners betrekken en mee laten denken
  Sport en cultuur: voorzieningen betaalbaar en toegankelijk
  Mensen met weinig inkomen moeten mee kunnen doen
  Aantrekkelijke en veilige gemeente, voor inwoners en toeristen

  Open, eerlijk en transparant bestuur in Hollands Kroon
  Geen uitbreiding van datacenters
  Meer aandacht voor de verkeersveiligheid
  Eerlijke verdeling bij de woningbouw
  Inwoners vooraf betrekken bij besluiten
  Extra aandacht voor de ouderen
  We willen meer toerisme in Hollands Kroon
  Meer geld naar kunst en cultuur
  Onafhankelijke en kwalitatieve zorg
  Sport – voor veiligheid en verbinding

  Dezelfde kansen voor iedereen
  Alle inwoners moeten zichzelf kunnen ontwikkelen
  Betaalbare woningen bouwen
  Meer duurzame energie, maar wel met steun van inwoners
  Zuinig zijn op onze grond
  Het vertrouwen van inwoners in de gemeente moet omhoog
  Meer geld naar bibliotheken, kunst en cultuur
  De gemeente helpt vernieuwende ondernemingen
  Grote bedrijven zoals datacenters gaan iets terugdoen

KroonHollandsSenioren

Senioren Hollands Kroon (Lijst 1)
Lijsttrekker: Jip Pankras

LADA & ANDERS! (Lijst 5)
Lijsttrekker: Henk van Gameren

GroenLinks (Lijst 7)
Lijsttrekker: Lilian Peters

CDA (Lijst 3)
Lijsttrekker: Jan-Willem van der Klugt

VVD (Lijst 2)
Lijsttrekker: Willem Groot

Partij van de Arbeid (Lijst 6)
Lijsttrekker: Sylvia Buczynski

OHK (Lijst 4)
Lijsttrekker: Alexander Bügel

D66 (Lijst 8)
Lijsttrekker: Maarten Versluis 

Gaat u
stemmen?

Of toch maar 
op goed geluk?

Kijk op gemeenteraad.hollandskroon.nl/standpunten voor extra uitleg van de partijen bij hun standpunten



De komende vier jaar willen we werk maken 

van Hollands Kroon. Zo blijft onze gemeente 

fi nancieel gezond en aantrekkelijk, 

voor bedrijven en inwoners.

Versterken

In tegenstelling tot in veel andere 

plattelandsgemeenten groeit het aantal 

inwoners in onze gemeente. Dat moet zo 

blijven. Ondernemers moeten we daarom 

blijven ondersteunen. Zo versterken we de 

economie in Hollands Kroon. Het aantal 

woningen moet dan wel fl ink omhoog. 

Zo houden we ruimte voor onze inwoners 

en hun kinderen om in deze mooie gemeente 

te wonen. 

Verbeteren

Maar met een sterke economie en genoeg 

woningen zijn we er nog niet. We wonen in 

een grote gemeente. Mensen moeten zich 

snel en eenvoudig kunnen verplaatsen: de 

mobiliteit moet verbeterd worden. De VVD 

Hollands Kroon vindt dat treinverbindingen 

en buurt- en belbussen moeten blijven. Ook 

kunnen we het aantal mobipunten uitbreiden.  

Vernieuwen 

Versterken en verbeteren kan niet zonder te 

vernieuwen. Daarom kiest de VVD Hollands 

Kroon voor een kandidatenlijst met nieuwe 

gezichten met vernieuwende ideeën. 

Samen met onze inwoners gaan wij de 

komende 4 jaar op zoek naar nieuwe 

manieren om te wonen. Maar ook naar 

nieuwe soorten energie en duurzaamheid. 

En nieuwe carrièrekansen voor de jongeren 

in onze regio.

Kies voor de VVD Hollands Kroon: kies voor 

Versterken, Verbeteren, Vernieuwen!

Veel inwoners van Hollands Kroon zijn het 

niet eens met het beleid van de gemeente. 

Dat is wat onze kandidaten regelmatig horen 

als ze met iemand praten. Dat is ook wat we 

lezen op de sociale media, zoals Facebook en 

Twitter. Dit zijn signalen die we als dé lokale 

onafhankelijke partij van Hollands Kroon zeer 

serieus nemen. En om heel eerlijk te zijn 

snappen we de frustratie van de inwoners. 

Ook wij hebben de afgelopen periode gezien 

hoe het anders kan en moet. Wij zijn van 

mening dat het  tijd wordt voor een andere 

koers binnen Hollands Kroon.

Een koers waarbij de inwoner centraal staat 

en waarin we van buiten naar binnen werken. 

Dat betekent dat inwoners vooraf actief 

betrokken worden bij zaken die in hun eigen 

leefomgeving spelen. Zo staan we open voor 

initiatief en worden voorstellen van de 

gemeente eerst afgewogen om te kijken wat 

inwoners eraan hebben. Ook kijken we 

daarbij naar de gevolgen op langere termijn. 

Een transparante manier van werken hebben 

we de afgelopen 4 jaar gemist. Door deze 

andere aanpak, maken we met elkaar het 

verschil! Stem daarom op 16 maart Lijst 4, 

Onafhankelijk Hollands Kroon voor een 

nieuwe koers!

SHK is een lokale partij met oog voor jong en 

oud, voor iedereen. De komende vier jaar wil 

SHK nadrukkelijk gaan voor de woningbouw. 

Wij denken hierbij aan: zorgwoningen, 

kangeroewoningen, tiny  houses en 

starterswoningen. Bijvoorbeeld in ‘t Veld 

Noord, Dahliapark Winkel/Nieuwe Niedorp 

en Wieringen. Bovendien moet 

Hippolytushoef een impuls krijgen voor wat 

betreft woningbouw en toerisme.

Bereikbare zorg voor iedereen

SHK wil goede zorg die dichtbij en betaalbaar 

is en waar nodig te verbeteren. Wij willen 

kosten in de zorg voorkomen door te 

investeren in zwembaden en 

sportvoorzieningen. Denk hierbij aan het 

ontwikkelen van campus de Terp in 

Wieringerwerf, sportcomplex Kleine Sluis, 

het sportcomplex in Winkel en Nieuwe 

Niedorp en sportvelden op Wieringen. 

Inwoners denken mee

SHK wil de contacten met inwoners 

verbeteren door in gesprek te gaan en naar 

elkaar te luisteren. Daarom willen wij een 

burgerraad opzetten in de komende vier jaar. 

Zo geef je de inwoner een stem.

Klimaat en duurzaamheid

Afvalsto� en moeten verminderd worden. 

De kosten voor de inwoners voor afval -

sto� en he�  ng moet zo laag mogelijk blijven. 

Daarnaast moet de CO
2

 verminderd worden, 

dit bevordert de duurzaamheid en de 

biodiversiteit. Ook de nachtelijke 

lichtvervuiling door windturbines moet 

teruggedrongen worden, want SHK wil een 

gezonde leefomgeving voor iedereen.

Met de landelijke standpunten van het CDA 

maakt het CDA Hollands Kroon plannen voor 

de gemeente. Zo vinden we het belangrijk om 

goed te zorgen voor elkaar en het milieu. Bij 

het nemen van beslissingen kijken we naar 

wat het beste is voor iedereen. Daarbij stellen 

we de menselijke maat voorop: we houden 

rekening met wat inwoners voelen en wensen.   

Wat we al deden

Veel van onze plannen uit het 

verkiezingsprogramma van 2018 hebben we 

waargemaakt. Er zijn 500 woningen 

gebouwd. Iedereen kon makkelijk zorg 

krijgen en de zorg was betaalbaar. De 

zwembaden in de 4 grote dorpen bleven 

open. En, ook belangrijk: dat gebeurde 

allemaal zonder meer geld uit te geven dan 

het plan was. 

Plannen 

Voor de komende 4 jaar hebben we volop 

plannen. We gaan door met waar we mee 

bezig waren. Voorbeelden zijn:

•  Zorg: iedereen moet de zorg kunnen 

krijgen die hij of zij nodig heeft.

•  Woningbouw: we willen de komende 2 jaar 

de bouw van 1000 woningen voorbereiden.

•  Economie: Hollands Kroon blijft een 

aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om 

naartoe te komen.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Denk 

bijvoorbeeld aan het vinden van (tijdelijke) 

woonplekken voor arbeidsmigranten. En we 

willen inwoners meer sportmogelijkheden 

bieden. Voor deze plannen moeten we extra 

ons best doen, omdat ze wat ingewikkelder 

zijn. Maar met uw steun gaat dat ons lukken. 

“ Versterken, verbeteren 
en vernieuwen”

“ Onafhankelijk Hollands Kroon, 
omdat het anders kan en moet.”

“ Een gezonde leefomgeving 
voor iedereen.” 

“ Goed zorgen voor
elkaar en voor het milieu”KroonHollandsSenioren

“Om meer geld naar mooie plannen te krijgen waarvan de input komt 
van de inwoners. Hiervan is zwembad De Rijd het perfecte voorbeeld.”

Marco Mienis     |     Nieuwe Niedorp

Gaat u
stemmen?

Of toch maar 
op goed geluk?

VVD Hollands Kroon / Wim Groot Onafhankelijk Hollands Kroon / Alexander Bügel

Senioren Hollands Kroon / Jip Pankras CDA Hollands Kroon / Jan-Willem van der Klugt



Wist u dat u altijd alle
raadsvergaderingen live kunt volgen?

Check gemeenteraad.hollandskroon.nl

Voor de PvdA is een eerlijke samenleving de 

belangrijkste voorwaarde voor een goed 

bestaan. Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, 

een gezond leven, toegang tot onderwijs, 

ontwikkeling en het recht om zelf te beslissen. 

In een gezonde, groene en veilige omgeving.  

Vertrouwen 

Wij gaan voor een gemeente waarin kinderen 

vrij en veilig opgroeien. En waar ze worden 

aangemoedigd om na te denken, creatief te 

zijn en vooruit te komen. Waar we dezelfde 

rechten hebben en daar respect voor hebben. 

Waar we strijden tegen discriminatie en we 

het vertrouwen in elkaar versterken door 

elkaar te ontmoeten.

Dezelfde kansen 

Werk, voor jezelf kunnen zorgen en een dak 

boven je hoofd zijn de basis voor een gelukkig 

en tevreden leven. Wie zich niet kan redden 

in de samenleving, komt er niet aan toe om 

zich te ontwikkelen. Alle inwoners verdienen 

dezelfde kansen. Met ruimte voor wie zich wil 

ontwikkelen, en hulp voor wie dit zelf niet lukt. 

Prettig bestaan 

De gemeente of de politiek kan niet voor 

geluk zorgen. Maar we kunnen wel voor 

voorwaarden zorgen die het makkelijker 

maken om mee te doen. En om een prettig 

bestaan op te bouwen. 

Prettig wonen, meedoen in de samenleving, 

geen discriminatie, gezond en veilig leven en 

een duurzame toekomst. Dat is waarvoor 

Sylvia Buczynski, Paul Medema en Elbert 

Volkers zich voor de inwoners van Hollands 

Kroon inzetten.

In 2021 boekte D66 bij de landelijke 

verkiezingen een groot succes. Veel 

stemmers herkenden zich in de standpunten 

en de slogan ‘Laat iedereen vrij, maar 

niemand vallen’. De thema’s uit het landelijke 

verkiezingsprogramma komen terug in ons 

verkiezingsprogramma voor Hollands Kroon.  

Gelijke kansen 

Ons doel is dat iedereen gelijke kansen heeft. 

Zodat iedere inwoner zich kan ontwikkelen 

en mee kan doen in de samenleving. Wonen is 

daarbij een belangrijk thema. Mensen kunnen 

zich alleen ontwikkelen als zij de basis voor 

elkaar hebben. Een goede plek om te wonen 

is daarvan een onderdeel, maar veel mensen 

hebben die nu niet. Vooral inwoners met een 

lager inkomen. Die situatie willen we 

verbeteren. 

Duurzaamheid 

Ook willen we zorgen voor een vrije en 

duurzame wereld. We leven op een prachtige 

aarde, die we ook graag prachtig houden. We 

moeten ervoor zorgen dat we de aarde nog 

lang kunnen gebruiken. Zo kunnen we onze 

planeet zonder schuld doorgeven aan 

volgende generaties. 

Samen doelen bereiken

Voor beide plannen moeten we hard blijven 

werken. Wij zien het als onze taak in Hollands 

Kroon om de verbinding te zoeken met 

inwoners. Maar ook met 

belangenverenigingen (zoals stichtingen en 

verenigingen) en andere politieke partijen. 

We horen graag goede ideeën en 

opbouwende kritiek. Zo bereiken we samen 

onze doelen! 

De dorpen van Hollands Kroon hebben een 

sterke sociale band. Van die verbinding moet 

je gebruik maken. Daarom is onze slogan 

‘Samen lokaal’. We zien samenwerking graag 

overal terug: tussen dorpen, tussen inwoners 

en tussen de politiek en inwoners. Het is 

belangrijk dat iedereen iets voor elkaar doet. 

We hebben elkaar nodig. 

Jong en oud

Hollands Kroon moet een fi jne plek zijn om te 

leven, voor jong en oud. Voor de ouderen 

moeten goede voorzieningen beschikbaar 

zijn, waardoor ze langer zelfstandig kunnen 

wonen. Mooie voorbeelden zijn het 

Winkelmadepark en Thuishuis. 

Jongeren willen in het eigen dorp blijven 

wonen, maar dan moeten er wel geschikte 

woningen voor hen zijn. Met startersleningen 

en bijzondere manieren van wonen maken we 

dat mogelijk. 

In gesprek blijven

Ook inwoners en boeren moeten met elkaar 

in gesprek blijven. Zo is het belangrijk dat er 

meer natuur in de gemeente komt, met 

herstel van biodiversiteit (veel dier- en 

plantsoorten). Maar dat gaat soms in tegen 

wat de boeren nodig hebben. Het heeft geen 

zin om dan tegenover elkaar te blijven staan. 

We moeten onderzoeken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen.  

Inwoners denken mee

Wij merken dat steeds meer inwoners zelf in 

actie komen. Wij staan altijd open voor 

inwoners die goede ideeën hebben. Hen 

ondersteunen vinden we ontzettend 

belangrijk.  Bijvoorbeeld als inwoners samen 

een zwembad of dorpshuis onderhouden.

GroenLinks zet zich in voor een menselijk, 

eerlijk en duurzaam Hollands Kroon. Een 

gemeente waarin jong en oud fi jn wonen in 

een gezonde omgeving, er goed wordt 

gezorgd voor dieren, we voorbereid zijn op 

klimaatverandering, kwetsbare inwoners 

kunnen rekenen op goede zorg en mensen in 

nood veilig zijn. 

Eerlijke aanpak klimaatcrisis

GroenLinks staat voor een eerlijke aanpak 

van de klimaatcrisis. We zetten in op 

energiebesparing, woningisolatie en 

zonnepanelen. Door leningen en subsidies 

voor verduurzaming kan energiearmoede 

worden voorkomen. 

Betaalbaar wonen en fi jne leefomgeving

Betaalbaar wonen is belangrijk voor iedereen. 

Denk hierbij aan genoeg sociale huur- en 

koopwoningen voor jongeren, kleine 

huishoudens, senioren en mensen die een 

aangepaste woning nodig hebben. Een fi jne 

en groene leefomgeving betekent geen 

nieuwe datacenters maar wèl meer natuur, 

bomen, biodiversiteit, natuurspeeltuinen en 

veilige fi ets- en wandelpaden. Voor een 

gezonde samenleving voor jong en oud, 

investeren we in prima zorg, cultuur, 

dorpshuizen, theaters, zwembaden en (sport)

clubs. 

Erfgoed en cultuur als visitekaartje

Erfgoed en cultuur koesteren we als het 

visitekaartje van de gemeente. Wat de 

economie betreft vinden we het algemeen 

belang van de gemeenschap belangrijker dan 

het particuliere belang en winst op korte 

termijn. Boeren moeten worden geholpen bij 

de overgang naar minder intensieve 

landbouw in balans met natuur, milieu en 

omgeving. Tenslotte staan we voor een open 

en eerlijke manier van besturen met inbreng 

van alle inwoners. 

“ Alle inwoners verdienen 
dezelfde kansen”

“ Gelijke kansen en een 
vrije, duurzame wereld”

“ Dorpen, inwoners en politiek: 
wij hebben elkaar nodig”

“ Menselijk, eerlijk 
en duurzaam” 

PvdA Hollands Kroon / Sylvia Buczynski D66 Hollands Kroon / Maarten Versluis 

LADA & Anders! / Henk van Gameren & Dorien Sijbenga GroenLinks / Lilian Peters

“Tijd voor verandering en dat kan. Weet waar je voor stemt, 
verdiep je in het proces en laat je stem horen. Samen hebben 

we de mogelijkheid om Hollands Kroon te veranderen.”
Valentine Stamp - de Haan     |     Hippolytushoef



U ontvangt een stempas
U ontvangt de stempas ongeveer 2 weken voor de verkiezingen
per post. Bewaar deze goed en neem deze mee als u gaat stemmen.

Ga naar het stembureau

Stemmen!
Neem uw stembiljet mee in het stemhokje. 
Kleur het bolletje bij de kandidaat van uw keuze rood.

Kies een politieke partij
In deze verkiezingskrant, op de website gemeenteraad.
hollandskroon.nl en op de websites van de politieke partijen
vindt u informatie en standpunten van alle partijen.

Lever uw stempas in en laat uw paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart zien.

Doe uw stembiljet in de stembus

Kies 1 van de 3 dagen om te stemmen
Op 14 en 15 maart zijn 4 stemlocaties open, op 16 maart zijn alle 
stemlocaties open. Wilt u weten welke locaties wanneer open zijn?
U leest het in deze krant of kijk op de website gemeenteraad.
hollandskroon.nl/verkiezingen.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle namen van de kandidaten. 
Hierop gaat u uw stem uitbrengen.

U hebt gestemd!

Hoe kan 
ik stemmen?
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Gaat u voor het eerst stemmen of wilt u weten hoe het 
stemmen werkt? U leest het in dit stappenplan.

Café Wapen van Holland
Stationsweg 2, 1761 EB Anna Paulowna

Open op 16 maart

Café De Brug
Binnenhaven 2, 1761 JR Ewijcksluis

Open op 16 maart

Parochie St. Jan Breezand
Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand

Open op 16 maart

Dorpshuis De Oude School
Populierenlaan  23, 1766 JD Wieringerwaard

Open op 16 maart

Brandweerkazerne
Medemblikkerweg 4a, 1771 SC Wieringerwerf

Open op 16 maart

De Meerbaak
Prof Ter Veenweg 2, 1775 BH Middenmeer

Open op 16 maart

MFC De Doorbraak
Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord

Open op 16 maart

Verenigingsgebouw De Schakel
Langeweg 3, 1774 AJ Slootdorp

Open op 16 maart

Dorpshuis ‘t Skrale End
Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland

Open op 16 maart

Vikingschip
Robbenoordstraat 11 , 1779 BJ Den Oever

Open op 16 maart

Rijvereniging Bucephalus
Heerenweg  250, 1768 BL Barsingerhorn

Open op 16 maart

Dorpshuis De Nieuwe Horn
Kerkepad 1, 1767 CJ Kolhorn

Open op 16 maart

Cultuurhuis de Kolk
Weereweg 32, 1732 LL Lutjewinkel

Open op 16 maart

Café Beentjes
Dorpsstraat 88, 1731 RJ Winkel

Open op 16 maart

Sportcentrum VZV 
Rijdersstraat 112 , 1735GG ’t Veld 

Open op 16 maart 

14, 15 en 16 maart

Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp

Open op 14, 15 en 16 maart

MFA De Verwachting
De verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna

Open op 14, 15 en 16 maart

De Cultuurschuur
Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf

Open op  14, 15 en 16 maart

Tree (vm. Ankerkerk)
Seringenlaan 17, 1777 EC Hippolytushoef

Open op 14, 15 en 16 maart

Locaties
16 maart



01. 

Kan ik ook per brief stemmen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

02. 

Op welke dagen kan ik stemmen?

Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag

16 maart 2022.

03. 

Kan ik alle dagen stemmen?

Alle dagen kunt u stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 

maart zijn 4 locaties open, welke locaties dit zijn leest u 

in deze krant. Op woensdag 16 maart zijn alle locaties open.

04. 

Kan ik ook ergens anders in Nederland stemmen?

Nee, als u in Hollands Kroon woont, kunt u alleen stemmen

in Hollands Kroon. 

05. 

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Ja, dit kan via een machtiging. Dit kan op 2 manieren:

via de achterzijde op de stempas of via een formulier

dat u kunt krijgen bij de gemeente. Mail hiervoor naar 

verkiezingen@hollandskroon.nl. 

06. 

Mag iemand mij helpen in het stemhokje?

Iemand die lichamelijk of visueel gehandicapt is, mag geholpen 

worden tijdens het stemmen. Dit mag iemand zijn uit de eigen 

omgeving of iemand van het stembureau.

07. 

Mag mijn kind mee in het stemhokje?

In principe niet, er mag maar 1 iemand tegelijk in het stemhokje.

Wanneer dit niet anders kan, beslist de voorzitter van het 

stembureau dat hiervan wordt afgeweken.

08. 

Zijn alle stemlocaties toegankelijk voor mindervaliden?

Ja, alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk. 

09. 

Zijn alle locaties coronaproof ingericht? 

Ja, wij doen ons best om aan alle maatregelen rondom

corona te voldoen. 

Veelgestelde vragen

gemeenteraadsverkiezingen


