2022 Ontario Voting Guide – Dutch

Bereid u voor om te stemmen bij de
provinciale verkiezingen van Ontario!
Zet uw kruisje op of vóór 2 juni.

Verkiesbaarheid
Om te kunnen stemmen in een verkiezing in Ontario bent u:
•

18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen;

•

een Canadees staatsburger

•

een inwoner van Ontario.

Inschrijving
Bevestig uw gegevens, werk ze bij of voeg ze toe aan de kiezerslijst tot 23 mei op
eregistration.elections.on.ca.
Bent u niet ingeschreven dan kunt u nog altijd stemmen. Voeg uw gegevens persoonlijk toe,
wanneer u gaat stemmen.

Kiezersinformatiekaart
Als u op de kiezerslijst staat, krijgt u een kiezersinformatiekaart toegestuurd met informatie
over waar en wanneer u kunt stemmen. Kiezersinformatiekaarten worden rondgestuurd vanaf
13 mei.

U kunt nog steeds stemmen als u geen kiezersinformatiekaart hebt ontvangen. Breng één
identiteitsbewijs mee waarop uw naam en huidige woonadres staan.
Voor een volledige lijst van data en stemlocaties in uw kiesdistrict gaat u naar elections.on.ca of
downloadt u de Elections Ontario-app.

Identiteitsbewijs om te stemmen
Heeft u een kiezersinformatiekaart?
Ja - breng een identiteitsbewijs mee waarop uw naam staat
Nee - breng één identiteitsbewijs mee waarop uw naam en huidige woonadres staan
U kunt een elektronische kopie van uw identiteitsbewijs gebruiken, wanneer u gaat stemmen,
die kan worden afgedrukt of die u op een mobiel apparaat kunt tonen.
Het identiteitsbewijs hoeft geen foto te bevatten. U hoeft geen informatie over uw geslacht of
genderkeuze te verstrekken, wanneer u gaat stemmen.
Voorbeelden van geaccepteerde identificatiebewijzen zijn:
•
•
•
•
•
•

Rijbewijs van Ontario
Identiteitsbewijs van Ontario (Photo Card)
Creditcardafschrift
Energie- of waterrekening
Huurovereenkomst
Schoolrapport

Een lijst van geaccepteerde identiteitsbewijzen voor het stemmen in persoon vindt u op
elections.on.ca/id-requirements.

Kom bij ons werken
Solliciteer om mee te doen aan deze verkiezing!
Als u zestien jaar of ouder bent, kunt u solliciteren om als verkiezingsfunctionaris te werken
tijdens de voorverkiezingen of op de verkiezingsdag. Door mee te werken aan de verkiezingen,
helpt u mee om het stemmen voor iedereen makkelijker te maken.
Alle functies worden betaald en er zijn extra gezondheidsmaatregelen genomen om het
personeel veilig te houden.
Ga voor meer informatie naar jobs.elections.on.ca.

Elections Ontario-app
Ontvang gepersonaliseerde verkiezingsinformatie met onze nieuwe mobiele app!

Download de Elections Ontario-app en maak een account aan om toegang te krijgen:
•
•
•
•

Een scanbare versie van uw kiezersinformatiekaart
Een volledige lijst van uw stemlocaties en -data
Aanpasbare verkiezingsmeldingen
Een lijst van kandidaten voor uw kiesdistrict

Stem vroeg
•

Via e-mail
o Vraag uw stemrecht per post aan op votebymail.elections.on.ca of download en
print het aanvraagformulier op elections.on.ca
o Elections Ontario moet uw aanvraag ontvangen hebben vóór 18.00 uur (Eastern
Time) op 27 mei
o Elections Ontario moet uw ingevulde stemset ontvangen vóór 18.00 uur (Eastern
Time) op 2 juni om geteld te worden

•

•

o Het identiteitsbewijs dat u nodig hebt om per post te stemmen is anders. Meer
informatie op elections.on.ca/id-requirements
Op uw stembureau
o Uw stembureau is het lokale verkiezingsbureau voor uw kiesdistrict
o Stem persoonlijk bij uw stembureau van 5 mei tot 1 juni 18.00 uur (Eastern Time)
o Zoek uw stembureau op uw kiezersinformatiekaart of op
voterinformationservice.elections.on.ca
Tijdens de stemming vooraf
o Stem tussen 19 en 28 mei van 10.00 uur tot 20.00 uur (Eastern Time) op een van
de stemlocaties in uw kiesdistrict.
o Een volledige lijst van stemlocaties en -data vindt u op
voterinformationservice.elections.on.ca

Stemmen op de verkiezingsdag
•
•

Stem op 2 juni van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds (Eastern Time) in het aan u
toegewezen stemlokaal.
Vind de aan u toegewezen stemlocatie op uw kiezersinformatiekaart, de Elections
Ontario-app of op voterinformationservice.elections.on.ca

Toegang
Dit zijn enkele van de toegangsmiddelen en diensten die u ter beschikking staan.
Op uw stembureau:
•
•
•

Maak gebruik van ondersteunende stemtechnologie van 21 mei tot 1 juni of op
afspraak op de verkiezingsdag
Bel uw stembureau om een huisbezoek aan te vragen of om op uw stemlocatie aan
straat te kunnen stemmen
Verzoek om vóór de verkiezingsdag te worden overgeplaatst naar een stemlocatie die
beter aan uw toegangsbehoeften voldoet

Op uw stemlocatie:
•
•
•
•
•

Boek een tolk of tussenpersoon in Amerikaanse gebarentaal en wij betalen de kosten
Gebruik uw mobiele apparaat als toegangsmiddel
Verzoek om een vergrootglas of stemsjabloon in braille
Neem een vriend, ondersteuner of hulpdier mee voor assistentie
Steminstructies en informatie in meer dan dertig talen op elections.on.ca

Alle stemlocaties moeten waar mogelijk voldoen aan Elections Ontario's Site Accessibility
Standards (Normen voor toegang tot verkiezingslocaties in Ontario).

Informatie over het stemmen is op verzoek in alternatieve formaten beschikbaar.
Voor meer informatie over de toegankelijkheid van uw stemlocatie en andere diensten, ga naar
elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Wij werken samen met het Bureau van de Chief Medical Officer of Health om het stemmen
veilig te houden voor de kiezers en ons personeel. Naast de provinciale COVID-19-maatregelen
kunnen volksgezondheidsdiensten en gemeenten andere COVID-19-gezondheidsmaatregelen
voor hun regio nemen.
Wanneer u gaat stemmen, zult u zien dat wij maatregelen hebben genomen op basis van de
beste informatie van dat moment, zoals mondkapjes, fysieke afstand, handdesinfectiemiddelen
en plexiglazen barrières.

Neem contact met ons op
•

Website: elections.on.ca

•

Telefoon: 1.888.668.8683

•

TTY (communicatietoestel voor slechthorenden): 1.888.292.2312

•

E-mail: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

