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Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart
Op woensdag 20 maart is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Op deze dag kun je je stem uitbrengen
op een van de veertien partijen die meedoen. Waar gaat de provincie eigenlijk over? Over meer dan je denkt.
Bijvoorbeeld over jouw fietspaden en wegen. Over jouw natuur en recreatie. Over jouw gezonde lucht en
leefomgeving. Kortom: over jóuw Utrecht.

Stempassen niet
ontvangen?

Er doen veertien partijen mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Utrecht, waaronder dit jaar drie
nieuwe: DENK, Forum voor Democratie en U26 GEMEENTEN. In totaal zijn over deze partijen 49 zetels te verdelen.
Kijk op kiesjouwutrecht.nl naar de standpunten van de politieke partijen over provinciale onderwerpen, hun
verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Uiterlijk 6 maart krijg je twee stempassen
in de brievenbus. Op 20 maart mag je
namelijk twee keer stemmen. Naast de
verkiezingen voor Provinciale Staten, kies
je op 20 maart voor een nieuw bestuur
van het waterschap in jouw buurt.

Dit zijn de politieke partijen die meedoen: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, DENK, D66, Forum voor Democratie,
GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SGP, SP, VVD en U26 GEMEENTEN.

Heb je beide of één van de stempassen
nog niet ontvangen? Neem dan contact
op met je gemeente om een nieuwe
stempas aan te vragen. Dat kan zowel
schriftelijk als mondeling. Je schriftelijke
aanvraag moet vijf dagen voor de
stemming ontvangen zijn.

14 POLITIEKE
PARTIJEN
De lijsttrekkers, boven vlnr: Arne Schaddelee (ChristenUnie), Hiltje Keller (Partij voor de Dieren), Andrea Poppe (SP), Huib van
Essen (GroenLinks), Rob van Muilekom (PvdA), Derk Boswijk (CDA), André van Schie (VVD), Roy Luca (U26 GEMEENTEN), Gökhan Çoban (DENK). Vooraan vlnr: Bertrick van den Dikkenberg (SGP), René Dercksen (PVV), Marc de Droog (D66), Mieke Hoek
(50PLUS). Wouter Weyers (Forum voor Democratie) en Hanane Bittich (DENK) ontbreken op deze foto.

Dit doet de provincie
Provinciale Staten zijn de baas in de provincie.
Eén van hun belangrijkste taken is de
inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt
in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen
uitbreiden en waar bedrijventerreinen en
kantorenparken mogen worden aangelegd.
Maar wist je dat de provincie zich ook bezighoudt
met de bereikbaarheid van de steden, dorpen en
het platteland? Daarnaast zorgt de provincie voor
de aanleg van natuurgebieden en fietsroutes
en subsidieert de provincie activiteiten als
festivals en sportevenementen.

Alle verkiezingsinformatie op een rij
Weet je al op welke partij jij gaat stemmen? Op
kiesjouwutrecht.nl lees je wat politieke partijen
belangrijk vinden én hoe je op 20 maart kunt
stemmen. Vul ook het Kieskompas in en ontdek
welke partij het beste past bij jouw ideeën. Op 20
maart kies je ook een nieuw waterschapsbestuur.
De waterschappen in Nederland houden het
water op peil, beheren dijken en sluizen, zorgen
voor de juiste waterstand en maken afvalwater
schoon. Kijk op waterschapsverkiezingen.nl.

AGENDA
In de weken voor de verkiezingen op 20 maart is
er van alles te doen. Kijk op kiesjouwutrecht.nl
voor het hele overzicht.

9 MAART
Debat over provinciale thema’s kleinere
gemeenten
Muziekhuis, Kapellestraat 39, Oudewater

13 MAART
Debat over woningbouw en duurzaamheid regio
Amersfoort
Bibliotheek Eemland in het Eemhuis, Eemplein
71-77, Amersfoort.

16 MAART
Verkiezingsmarkt
Het Rond, Houten

20 MAART
Verkiezingen Provinciale Staten en
Waterschappen
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur
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