
Nieuwsbrief verkiezingen
Provinciale Staten en waterschappen 2023
 
De verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen zijn alweer volgende maand. 
We zijn blij dat we (weer) op je mogen rekenen. En ook als je deze keer niet meewerkt, 
houden we je graag op de hoogte van de verkiezingsorganisatie. Samen zijn we Team 
Verkiezingen 010! In deze nieuwsbrief vind je informatie over de werkzaamheden 
van de provincie en waterschappen, de 1e informatiemarkt voor vrijwilligers en een 
paar bijzondere samenwerkingen.
 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 2 landelijke verkiezingen: 

Provinciale Staten
De Provinciale Staten beslissen 
over de plannen van de provincie. 
Deze plannen raken ook de stad 
Rotterdam. Zo beslist de provincie 

bijvoorbeeld waar nieuwe huizen mogen komen. 
En die vraag is groot: in Zuid-Holland zijn ruim 
200.000 huizen nodig. Ook beslissen de Provinciale 
Staten waar wegen of bedrijven mogen komen. En 
zij beslissen waar de provincie geld aan uitgeeft. 
Een andere bijzondere taak van de Provinciale 
Staten is dat zij de leden van de Eerste Kamer 
kiezen. 

Meer weten? 
Provinciale verkiezingen 2023 -  
Provincie Zuid-Holland

Waterschappen 
Ook de waterschappen staan voor 
grote uitdagingen rond droogte, 
wateroverlast en zuiveren van 
afvalwater. Moeten we bijvoorbeeld 

extra geld uitgeven aan meer groen in de stad 
om schade door droogte en wateroverlast te 
voorkomen? Of de schade repareren als het zover is? 
En accepteren we dat vervuiling er tegenwoordig bij 
hoort? Of moeten de sloten en plassen in Rotterdam 
super schoon zijn voor mens, plant en dier? 

Meer weten?
Waterschapsverkiezingen -  
Unie van Waterschappen 

https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/provinciale-staten/provinciale-staten/verkiezingen-2023/
https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/provinciale-staten/provinciale-staten/verkiezingen-2023/
https://unievanwaterschappen.nl/themas/waterschapsverkiezingen/
https://unievanwaterschappen.nl/themas/waterschapsverkiezingen/


Rotterdam is verdeeld over 3 verschillende 
waterschappen: Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard, 
Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap 
Hollandse Delta. Voor het waterschap kan je alléén 
in je eigen waterschap stemmen. 
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1e editie Informatiemarkt 
Op woensdag 22 februari en 
donderdag 23 februari is de 
allereerste Informatiemarkt voor 
vrijwilligers van de verkiezingen 

Provinciale Staten en waterschappen. De infomarkt 
is op de begane grond van het Timmerhuis 
(Halvemaanpassage 1) en bestaat uit verschillende 
onderdelen. Je leert er van alles over de komende 
verkiezingen, zodat je straks goed voorbereid 
bent. En er is alle ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen met andere vrijwilligers en medewerkers 
van Team Verkiezingen 010, of om even bij te praten. 
Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of 
thee en iets lekkers!

Een paar voorbeelden: de waterschappen vertellen 
je hoe we in Rotterdam droge voeten houden. Je 
kunt oefenen met het invullen van een proces-
verbaal en met de StembureauApp. Ook kun je zelf 
ervaren hoe stemmen gaat als je slechtziend of 
blind bent. Bekijk de tentoonstelling met foto’s en 
films over bijna 100 jaar Rotterdamse verkiezingen.
De informatiemarkt is verdeeld in tijdblokken. 
In elk tijdblok geven we dezelfde workshops. De 
workshops duren een half uur. Je kiest zelf de dag 
en tijd die het beste past. Aanmelden kan via de 
website www.mijnstembureau.nl. Als je deze 
verkiezingen niet meewerkt als vrijwilliger, maar 
toch graag even langskomt bij de infomarkt, dan ben 
je natuurlijk ook van harte welkom! Stuur dan een 
berichtje naar verkiezingen@rotterdam.nl.

Trainingen 
De informatiemarkt is een toevoeging aan het 
voorbereidingspakket voor vrijwilligers. Daar vallen 
ook de e-learning, webinars en handleiding onder. 

Kijk op www.mijnstembureau.nl welke trainingen 
voor je klaar staan. Heb je de e-learning nog niet 
afgerond? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Een van de oudste verkiezingsfoto’s uit het Stadsarchief: de 

Tweede Kamerverkiezingen in 1918.

Gouden tip! 
Ben jij een ervaren 
(plaatsvervangend) voorzitter/
stembureaulid/teller? Deel 
dan jouw gouden tip voor 

andere verkiezingsvrijwilligers via Gouden tip! 
(surveymonkey.com). We verloten een aardigheidje 
onder de inzenders. En de beste tips delen en 
gebruiken we bij de informatiemarkt in het 
Timmerhuis. 

Samenwerking Albeda 
College 
Sinds afgelopen zomer bekijken 
Team Verkiezingen 010 en het 
Albeda College hoe ze studenten 

tijdens het hele studiejaar bij de verkiezingen 
kunnen betrekken. Die pilot is nu al een succes! 
Ruim 500 mbo-studenten brachten werkbezoeken 
en volgden gastlessen over de toegankelijkheid 
van stembureaus, de fijne kneepjes in de Kieswet, 
de verkiezingen als event, de logistiek en de 
backoffice. En natuurlijk gaan de Albeda-studenten 
in maart ‘voor het echie’ en werken ze mee op de 
stembureaus en bij het tellen in Ahoy.

Tellers gezocht! 
Lijkt het je ook leuk om mee te 
helpen aan de verkiezingen, maar 
heb je je nog niet aangemeld? We 
kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 

Of vraag buren, vrienden of familie zich ook aan te 
sluiten bij Team Verkiezingen 010. Zij kunnen zich 
ook direct aanmelden via mijnstembureau.nl. Let 
op: om mee te helpen aan de verkiezingen moet je 
minimaal 18 jaar zijn.

http://www.mijnstembureau.nl/
http://www.mijnstembureau.nl/
mailto:verkiezingen%40rotterdam.nl?subject=
https://nl.surveymonkey.com/r/FC7233V
https://nl.surveymonkey.com/r/FC7233V
http://mijnstembureau.nl


Wist je dat... 
 ■ Er 19 politieke partijen meedoen aan de 

verkiezingen Provinciale Staten? 
 ■ Je met je postcode zelf kunt kijken 

in welk waterschap je woont? Voor 
welke waterschap kan ik stemmen in 
Rotterdam? (stembureausinrotterdam.nl)

 ■ de kiezer met de stemhulp MijnStem 
Verkiezingen zijn/haar/hun standpunten 
kunnen vergelijken met die van de 
partijen? 

 ■ Er 299 stembureaus van 7.30 tot 21.00 
uur open zijn op woensdag 15 maart? 

 ■ Je op het Centraal Station al  
1 uur eerder kunt stemmen voor 
de Provinciale Staten en voor 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard?

 ■ Alle stembureaus volledig zelfstandig 
toegankelijk voor rolstoel of rollator, 
behalve: gymzaal Rekerdijk, gymzaal 
Oldenoord en het stadhuis?

 ■ Er 3 stembureaus speciaal ingericht zijn 
voor blinden en slechtzienden: 1 in elk 
waterschap? 

 ■ Een kiezer een selfie of vlog mag maken 
in het stemhokje en in het stemlokaal? 
Maar: de kiezer moet er dan wel voor 
zorgen dat het stemgeheim van andere 
kiezers gewaarborgd blijft.

 ■ De speciale Verkiezingsbalie 
Publiekslocatie Centrum, Coolsingel 
40, vanaf 21 februari weer open is voor 
aanvragen volmachten, vervangende 
stempassen en kiezerspassen?

 ■ Er meer dan 5.500 vrijwilligers 
meewerken aan de verkiezingen?

en nadenken over het belang van duurzaamheid én 
van de verkiezingen! Bekijk het stemhokje van de 
toekomst op 15 maart in de ontvangsthal van het 
stadhuis. 

Statushouders werken mee 
aan verkiezingen
Stichting Mano stimuleert 
Rotterdammers om mee te doen 
in de samenleving. De stichting 

brengt verschillende Rotterdammers met elkaar 
in contact door programma’s als Taalmaatjes 
en de VoorleesExpress. Die activiteiten richten 
zich op kinderen en jongeren uit kwetsbare 
milieus, statushouders, geïsoleerde ouderen 
en andere minder kansrijke Rotterdammers. Bij 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
waterschappen werken 4 duo’s van statushouders 
mee bij de stembureaus. Kom je iemand tegen? Een 
praatje maken is niet alleen leuk, maar leerzaam 
bovendien. 

Meer info? Home - Stichting Mano 

Stemhokje van de 
toekomst
Zelf weleens gestemd? Dan weet 
je hoe het stembureau eruitziet. 
Laten we zeggen: degelijk, maar 

ook wel wat saai. Als tegenreactie bouwt het 
Hout- en Meubileringscollege het stemhokje 
van de toekomst. De studenten zijn inmiddels 
enthousiast aan de gang. Ze hebben gekozen voor 
oude stembiljetten als bouwmateriaal. Hoe leuk is 
dat?! Het mes snijdt bovendien aan meer kanten. 
Studenten leren het ambacht van papierscheppen, 

Belangrijke data 
 ■ vrijdag 17 februari - laatste webinar voor 

(plaatsvervangend) voorzitters. 
 ■ woensdag 22 en donderdag 23 februari 

- 1e informatiemarkt verkiezingen in 
Timmerhuis

 ■ vanaf woensdag 22 februari - bezorging 
stempassen

 ■ woensdag 15 maart - officiële 
verkiezingsdag 

 ■ donderdag 16 maart - tellen van de 
stemmen in Ahoy.

Contact 
Vragen? Dan kan je contact met 
ons opnemen via verkiezingen@
rotterdam.nl of 010-267 30 70.

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan 
een mail naar verkiezingen@rotterdam.nl

https://www.stembureausinrotterdam.nl/voor-welke-waterschap-kan-ik-stemmen
https://www.stembureausinrotterdam.nl/voor-welke-waterschap-kan-ik-stemmen
https://www.stembureausinrotterdam.nl/voor-welke-waterschap-kan-ik-stemmen
https://mijnstem.nl/#!/
https://mijnstem.nl/#!/
https://www.stichtingmano.nl/
mailto:verkiezingen%40rotterdam.nl?subject=

