
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
op woensdag 15 maart 2017 in de gemeente Enschede. 

 

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
In de gemeente Enschede staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het 
adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te 
stemmen dan kan dat. U brengt uw stem uit op een stembiljet. 
 
Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs 
Om overal in Enschede te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.  
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan 
kunt u, uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor. Mocht u alsnog 
uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. 
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de 
voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.  

 
Waar kunt u stemmen 
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de stemlokalen waar een stembureau is gevestigd:  
Op www.enschede.nl/verkiezingen kunt u zien waar het dichtstbijzijnde stemlokaal is. 
 

001 Gemeentehuis, Langestraat 24 404 AriënsZorgpalet Ariënsstaete, Lijsterstraat 30 
002 OBS Het Zeggelt, ingang H.B. Blijdensteinlaan 405 Basisschool Roombeek, locatie Deppenbroek, Zaanstraat 22 
003 OBS La Res, Tulpstraat 63 406 Ons Huis De Dollard, Dollardstraat 55 
004 OBS Freinet De Bothoven, Reudinkstraat 15 407 Enschedese Schoolvereniging, Tichelweg 7 
005 AriënsZorgpalet De Eschpoort, ingang C.F. Klaarstraat 408 Ons Huis Het Achtervoort, Het Achtervoort 1 
006 De Wedemhoff, De Klomp 75 501 Voetbalvereniging Vosta, Minkmaatstraat 173 
007 Speeltuin Hoogeland, Molukkenstraat 90 502 Het Stedelijk Lyceum-ISK,, Dotterbloemstraat 75 
008 Zuider Speeltuin, Kuipersdijk 83 503 OBS Park Stokhorst, Hoge Boekelerweg 135 
009 Medisch Spectrum Twente, Koningstraat ingang fietsenstalling * 504 AriënsZorgpalet Het Florapark, Floraparkstraat 97 
010 International School Twente, J. ter Horststraat 30 505 Paus Joannesschool, Floraparkstraat  155 
011 Saxion,  M.H. Tromplaan 28 601 OBS Het Vastert, Vastertlanden 167 
012 Noordmolen, Molenstraat 50 602 Wooncentrum Het Veldhof , Veldhoflanden 64 
101 Wijkvoorziening Lumen, Velveweg 54 603 OBS Het Stroink, Het Stroink 66 
102 Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300 604 Stroinkshuis, Het Stroink 64 * 
103 OBS Het Wooldrik, Celsiusstraat 10 606 R.K. Basisonderwijs De Regenboog, Het Stroink 60 
104 Prinseschool, Daalweg 32 607 Bonhoeffer College, Vlierstraat 75 
105 De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 608 OBS Het Lang, Het Lang 78 
106 Speeltuin ’t Varvik, Hendrik Smeltweg 50 609 Zorgcentrum De Posten, De Posten 135 * 
201 Woon- en zorgcentrum de Bleekhof, Bleekhofstraat 1 * 610 OBS De Broekheurne, De Posten 147 
202 OBS Europa, Belgiëlaan 75 611 Zorgcentrum Broekheurnerstede, Broekheurnerplein 2 
203 Geert de Leeuwhuis, Wethouder Beversstraat 12 * 612 OBS Het Bijvank, Het Bijvank 111 
204 CBS de Koning, ingang Landbouwstraat 613 Victoria ’28, Geessinkweg 282 
205 Speeltuin Stevenfenne, Boekweitstraat 39 A 614 Mediant Helmerzijde, Broekheurne-ring 1050 
206 Pathmosschool, Spinnerstraat, 29 615 CBS Willem van Oranje, ingang Runenberghoek 
207 Speeltuin Stadsveld, Plataanstraat 50 616 Weth. A.F. van der Heijdenschool, Ravenhorsthoek 38 
208 OBS Het Stadsveld, Elferinksweg 106 617 OBS De Averbeke, Runenberghoek 5 zij-ingang 
209 Bijzonder Basisonderwijs De Triangel, Gerard Terborghstraat 1 801 AriënsZorgpalet Dr. Ariënshuis, Pater Ten Winkelstraat 3 * 
210 Woon- en zorgcentrum de Hatteler, Gerard Terborghplein 1 802 De Troubadour, ingang Operastraat 
211 SBO de Spinaker, ingang P. Moreelsestraat 803 OBS Glanerbrug Zuid, Ouverturestraat 70 
301 vv Rigtersbleek, G.J. van Heekstraat 15 804 CBS Ouverture, Ouverturestraat 68 
302 Stichting de Melkweg, G.J. van Heekstraat 408 805 Verpleeghuis Bruggerbosch, Gronausestraat 752 
303 OBS Twekkelerveld, Schietbaanweg 30 806 OBS De Esmarke, Esmarkelaan 201 
304 Woon- en zorgcentrum Twekkelerveld, Schorpioenstraat 55 807 BSO ‘t Kraaiennest, Gronausestraat 827 
305 St. Enschedese Speeltuinen, Jupiterstraat 7 808 Parochiehuis, Kerkstraat 18 
306 de Bastille Universiteit Twente, Atrium, de Hems 20 901 Usselerschool, Lammerinkweg 10 
401 Het Roessingh Revalidatiecentrum, Roessinghsbleekweg 33 * 902 OBS Molenbeek Boekelo, ingang D.Papestraat 
402 Clubgebouw EMOS, Dr. Zamenhoflaan 175 903 Marcellinusschool Boekelo, Saffierstraat 30 
403 Basisschool Anna van Buren, Bosuilstraat 7 904 Dorpshuis Lonneker, Dorpsstraat 98                                                                                                                        

905 St. Liduinaschool, Scholten Reimerstraat 8 
 
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.  
In Enschede zijn de meeste stemlokalen, voor wat betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid, geschikt voor gehandicapten. 

Stemmen met een stembiljet 
U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat 
van uw keuze rood te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt 
of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor 
u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet 
ongeldig.  
 
Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u  
het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een 
nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een 
nieuw stembiljet. 
 
Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de 
kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in 
de stembus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet 
op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het 
onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. 
Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco 
maar geldt uw stem als ongeldig. 

http://www.enschede.nl/verkiezingen


De stemlokalen met * zijn toegankelijk voor mindervaliden. 
 
 

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen 
Als u op de dag van de stemming niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u iemand anders machtigen om namens u te stemmen. Deze persoon mag dan namens u uw 
stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die 
in Enschede woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem 
gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Enschede woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening. U kunt dit formulier ook downloaden van onze website 
(www.enschede.nl/verkiezingen). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het 
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. 
 

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland 
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw 
stempas naar het Stadskantoor te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in 
Nederland. U kunt tot en met dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur mondeling een kiezerspas aanvragen. U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. De hiervoor 
benodigde formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn 
ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas. Een kiezerspas kunt u ook digitaal aanvragen via onze website, www.enschede.nl/verkiezingen.  
 
 

Informatie 
Aanvullende informatie over de verkiezingen kunt u vinden op de website van de gemeente www.enschede.nl/verkiezingen en op www.elkestemtelt.nl  
We zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 14053. 
De afdeling Publieksdienstverlening is op afspraak van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur en op donderdagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur. 
Het bezoekadres van het Stadskantoor is Hengelosestraat 51, Enschede.  
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