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Geachte mevrouw/meneer, 
 
Op woensdag 15 maart 2023 vindt de verkiezing voor de leden van de Provinciale 
Staten en de waterschappen plaats. Wij zijn op zoek naar stembureauleden en 
tellers. In deze brief leest u hierover meer.  
 
 
Aanmelden 
Voor de bezetting van de stembureaus op woensdag 15 maart 2023 hebben we 
stembureauleden en tellers nodig. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan. Houd er 
rekening mee dat u zelf in de gelegenheid dient te zijn om op het stembureau te 
verschijnen. Op basis van uw aanmelding zullen wij u indelen op een stembureau die 
het beste past. Hierbij kunnen wij helaas geen rekening houden met gemaakte 
afspraken in het verleden.  
 
 
Aanwezigheid 
Stembureauleden 
De openingstijden van de stembureaus zijn van 07:30 tot 21:00. Als stembureaulid 
wordt u om 7.00 uur verwacht. Samen met de andere stembureauleden heeft u een 
half uur de tijd om het stembureau in te richten. De afrondende werkzaamheden op 
de verkiezingsdag in de stembureaus duren naar verwachting tot 23.30 uur.  
U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van de dag in het stembureau zitting te 
nemen. Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier. 
 
Tellers 
Als teller wordt u om 20.45 uur verwacht. U heeft dan een kwartier de tijd om de 
telling mee voor te bereiden. Het tellen duurt naar verwachting tot 23.30 uur. 
 
Reservelijst 
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan wij mensen kunnen plaatsen, is er de 
mogelijkheid om op de reservelijst geplaatst te worden. Als reservelid voor het 
stembureau dient u wel een instructie te volgen, voor het geval we u alsnog 
oproepen.  
 
 
Instructie 
De gemeente organiseert een instructie voor de stembureauleden. De Kieswet 
schrijft voor dat stembureauleden verplicht zijn om deze instructie op één van de 
voorgestelde data te volgen. Als teller bent u niet verplicht om de instructie te volgen, 
maar het kan wel. Tijdens de instructie krijgt u uitleg over de werkzaamheden in het 
stembureau. De instructie is naar alle waarschijnlijkheid ook te volgen via MS Teams. 
 
 

Onderwerp:  

Aanmelding vrijwilligers 
Uw brief, ontvangen op: 

 
Uw kenmerk: 

 
Ons kenmerk: 

BV/PRe/91456-2022 
Bijlage(n):  diverse  
 

Gemert     :  13 december 2022 
Verzonden:    



U kunt kiezen uit één van de volgende data: 
- dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 
- woensdag 8 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 
- woensdag 8 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 
- donderdag 9 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Vergoeding 
Stembureaulid 
Voor uw werkzaamheden als stembureaulid ontvangt u een vergoeding van € 160, - 
bruto, of een deel daarvan, als u een deel van de dag werkzaam bent. Er is een 
lunch en warme maaltijdvoorziening. Ook wordt er voor koffie, thee en frisdrank 
gezorgd. 
 
Teller 
Voor de werkzaamheden als teller ontvangt u een vergoeding van € 30, - bruto. 
Het is mogelijk om de vergoeding te laten overmaken naar een vereniging die u, in 
deze tijden, financieel wilt steunen. Geef in dat geval het IBAN banknummer en 
overige gegevens van de vereniging door op het aanmeldformulier. 
 
Corona 
Het is niet te voorspellen of er aangepaste verkiezingen georganiseerd dienen te 
worden vanwege toenemende coronabesmettingen. Hierbij volgt de gemeente de 
richtlijnen van het RIVM.  
 
Aanmeldformulieren 
Wilt u zich aanmelden? Vul dan één van de aanmeldformulieren volledig in (zie 
bijlagen). Als stembureaulid kunt u géén voorkeur aangeven voor het zitting nemen in 
een bepaald stembureau. Als teller kan dit wel. 
 
U kunt het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug sturen naar 
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van zaaknummer 91456-2022. Dit kan 
tot uiterlijk 30 januari 2023.  
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Verkiezingen, 
telefoonnummer 06-38619799 of via e-mail: verkiezingen@gemert-bakel.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
de manager Bedrijfsvoering, 
  
 

J. Verhoeven 
  
  

  



 

Bijlage 1: Overzicht stembureaus 
 
Districtnr Locatie Adres 
1 Hal van het gemeentehuis Ridderplein 1, Gemert 
3 Het kunstlokaal Vondellaan 49, Gemert 
5 Kindcentrum de Samenstroom Predikant Swildensstraat 35, 

Gemert 
7 Basisschool ’t Einder Wetering 25, Gemert 
9 Kindcentrum “Berglaren” Groeskuilenstraat 32, Gemert 
11 Commanderijcollege locatie 

Doregraaf 
Sint Josephstraat 17, Gemert 

13 Cultuurhuis “De Eendracht” St.-Annastraat 60, Gemert 
101 Dorpshuis “De Bron” O,-L.-Vrouwestraat 60, Handel 
201 MFA “de Sprank” Oude Molenweg 12, De Mortel 
301 Kindcentrum “De Dompelaar” St.-Janstraat 49-41, Elsendorp 
401 Het parochiehuis Gemertseweg 2, Bakel 
403 Kindcentrum "De Bakelaar" Schoolstraat 35, Bakel 
405 Jeugdcentrum Bakel Bernardstraat 20, Bakel 
501 Gemeenschapshuis De Schans Pastoor Simonisplein 2, 

Milheeze 
601 Partycentrum “D’n Eik” Meester Hertsigstraat 5, De 

Rips 
 
 
 



AANMELDFORMULIER STEMBUREAULID   Zaak: 91456-2022 
 
 
Voor de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten en de 
waterschappen op woensdag 15 maart 2023 
 
 
Ondergetekende 

Naam : 
 

Adres : 
 

Postcode woonplaats : 
  

Telefoonnummer : 
 

Mobiel: 
E-mail : 

 

BSN :  
 
 
Voor de betaling zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 
 
De vergoeding wil ik laten overmaken 
naar 

: Mij persoonlijk / Vereniging* 

Naam rekeninghouder :  
IBAN banknummer :  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Kruis aan wat van toepassing is 

 Is bereid om als stembureaulid zitting te nemen. 
 Is niet in de gelegenheid om als stembureaulid zitting te nemen. 

 
Wil op de reservelijst geplaatst worden en is in de gelegenheid aanwezig te 
zijn, mocht dit nodig zijn. 

 
 
Hij/Zij geeft de voorkeur aan deelname op:  

Woensdag 15 maart 2023 

 En geeft de voorkeur aan: 

 1. De gehele dag 

 1. De voormiddag van 07.00 uur tot 14.00 uur 

 2. De namiddag vanaf 13.00 uur tot einde werkzaamheden 
 
 
Instructies 
Hij/Zij verklaart te zullen deelnemen aan één van de instructies te houden op: 

 dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

 woensdag 8 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 

 woensdag 8 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

 donderdag 9 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 
Indien u de instructie niet bijwoont zal dit tot gevolg hebben dat u geen stembureaulid 
wordt. 
 
 
Verklaring 
Hij/Zij verklaart: 
- zich niet kandidaat gesteld te hebben voor betreffende verkiezingen 



- op geen enkele wijze blijk te geven aan politieke voorkeur 
- de Kieswet nauwgezet en integer te zullen uitvoeren 
- op eigen gelegenheid naar het stembureau kan komen 
 
 
Opmerkingen: 

 

_____________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________
____ 

Gemert-Bakel, d.d. _________________________ 
 
 
 
 
Handtekening    
 

 
 
Graag het volledig ingevulde formulier per mail terugsturen naar gemeente@gemert-
bakel.nl of in de retourenvelop vóór 30 januari 2023 onder vermelding van 
zaaknummer 91456-2022.  



AANMELDFORMULIER TELLER     Zaak: 91456-2022 
 
 
voor de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten en de 
waterschappen op woensdag 15 maart 2023 
 
 
Ondergetekende: 

Naam :  
Adres :  
Postcode en woonplaats :   
Telefoonnummer :  Mobiel: 
E-mail :  
BSN :  

 
 
Voor de betaling zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 
 
De vergoeding wil ik laten overmaken 
naar 

: Mij persoonlijk / Vereniging* 

Naam rekeninghouder :  
IBAN banknummer :  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Kruis aan wat van toepassing is! 

 Meldt zich aan als teller zonder deelname aan de instructiebijeenkomst 
 Meldt zich aan als teller en wil deelnemen aan de instructiebijeenkomst 
 Is niet in de gelegenheid om te helpen 

 
Wil op de reservelijst geplaatst worden en is in de gelegenheid aanwezig te 
zijn, mocht dit nodig zijn. 

 
 
Ik kom naar één van de instructies die gehouden worden op: 

 dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

 woensdag 8 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 

 woensdag 8 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

 donderdag 9 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 
 
 
Voorkeur stembureau 
Geef aan in welk stembureau je wil tellen. Vul het nummer van het stembureau in.  
 

 1e voorkeur:  ________________________ 

 2e voorkeur:  ________________________ 

 Heeft geen voorkeur 
 
  



 

 

Opmerkingen: 
_____________________________________________________________
____ 
 
_____________________________________________________________
____ 
 

 
Gemert-Bakel, _____________________________ 
 
Handtekening: 
 
 
 
________________________________________ 
 
Graag het volledig ingevulde formulier per mail terugsturen naar gemeente@gemert-
bakel.nl vóór 30 januari 2023 onder vermelding van zaaknummer 91456-2022. 
 


