Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun
ouders en verzorgers. Sien is er voor iedereen die te maken heeft met een
verstandelijke beperking. Sien ziet een samenleving waarin mensen met een
verstandelijke beperking mee kunnen doen. Sien deelt kennis en ervaring, want
daarvan word je wijzer en sterker. Sien gelooft in mensen en kansen.

Stemmen 21 maart 2018
Stemmen is belangrijk.
Maar ook lastig.
Daarom wil Sien jou helpen. Op de website van Sien staat makkelijke
informatie over de verkiezingen.
Kijk op: www.sien.nl (klik op: Snel naar – Verkiezingen)
Het stembiljet is groot en moeilijk.
De namen van de partijen en kandidaten staan in kleine letters.
Partijen en kandidaten hebben een nummer.
De partijen hebben met logo’s, kleuren en foto’s. Maar hun nummer staat
niet altijd op hun poster of folder.
Hoe herken jij nu op het stembiljet de partij waarop jij wilt stemmen?
Als hulpmiddel heeft Sien een lijst gemaakt met:
 Logo van de partij.
 Naam van de partij voluit en als afkorting.
Op deze lijst staan de landelijke partijen. In iedere gemeente staan er
andere partijen op de lijst. Misschien staan er partijen op de lijst van Sien
die in jouw gemeente niet mee doen. En andere partijen die juist wel
meedoen, staan misschien niet op deze lijst. Bespreek de lijst daarom
met je familie of je begeleider om samen te kijken welke partij goed bij
jou past.
Laat je Sien weten wat je van dit hulpmiddel vindt via info@sien.nl?
Als je nog vragen hebt of een goede tip horen wij het ook graag.
Succes op 21 maart!

Deze partijen kunnen op de lijst staan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nummer Logo
op
van de partij
stembiljet

Naam
van de partij
Volkspartij voor
Vrijheid en
Democratie
VVD
Partij van de
Arbeid
P.v.d.A.

Partij voor de
Vrijheid
PVV

Socialistische
Partij
SP

Christen
Democratisch
Appèl
CDA

Democraten 66
D66

ChristenUnie
CU

Naam
Foto
lijsttrekker lijsttrekker

GROENLINKS
GL

Staatkundig
Gereformeerde
Partij
SGP

Partij voor de
Dieren
PVDD

50PLUS

OndernemersPartij

VoorNederland
VNL

DENK

NIEUWE WEGEN

Forum voor
Democratie

