
Stemmen kan een stukje spannender bij deze stembureaus

We gaan weer stemmen!
15 maart is het tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen en wordt er ook 
gestemd voor de Waterschappen. Een belangrijke dag omdat de Provinciale 
Staten ook de Eerste Kamer kiezen. Toch komen veel Nederlanders niet opdagen,
in 2019 ging slechts 56% naar de stembus. Dat moet meer!
Waar ga ik stemmen?
Op WaarIsMijnStemlokaal.nl kan iedereen gemakkelijk een stembureau in de 
buurt vinden. Maar stemmen kan leuker dan dat zijn. Daarom hebben we een 
aantal opvallende stembureaus op een rijtje gezet!

Amsterdam

LAB111:
Een bioscoop in Amsterdam Oud-
West op een kwartiertje fietsen
vanuit de Binnenstad: bij LAB111
kan je genieten van een drankje en
een film. Bij deze bioscoop worden
vooral oude klassiekers en nieuwe
indie-films gedraaid, maar bij Bar
Strangelove kunnen mensen ook
genieten van een steenoven pizza
en allerlei bijzondere drankjes.



Olympisch Stadion:
In 1926 begon de bouw aan het
Olympisch Stadion voor de spelen van
1928 en nu staat het er nog steeds.
Tegenwoordig wordt het Olympisch
Stadion niet alleen voor
sportevenementen gebruikt,  maar
ook voor festivals. Op 8 juli vindt het
festival “The Best of The
Amsterdamse Zomer” hier weer
plaats. Kom kijken hoe het eruitziet
voordat alles omgebouwd wordt.
Hard Rock Hotel:
Deze wereldberoemde hotelketen heeft ook
een locatie in Amsterdam, en op 15 maart
kan je hier je stem uitbrengen. Jezelf na het
stemmen trakteren? Het chique hotelcafe aan
het Leidseplein is zeker een goede
bestemming voor een lekkere lunch.



Den Haag:

Amare:
Met een concertzaal waar beroemde artiesten en
groepen zoals DI-RECT en MARINA hebben
opgetreden, is Amare zeker een muzikale hotspot
om je stem uit te brengen. Voor dansliefhebbers:
op de avond van 15 maart kan je daar nog dansen
op muziek!
De Pier:
Ben je in Scheveningen, ga dan vooral naar de
Pier. Laat je niet afleiden door de bowlingbaan
en het AFAS Circustheater (waar je trouwens
ook kan stemmen) maar loop helemaal door
naar het einde van de pier: hier bevindt zich
een stemlokaal met tegelijkertijd een mooi
uitzicht hebt over het  strand. 



Utrecht:

 
TivoliVredenburg:
Kom naar het grootste podium van Utrecht.
Wereldberoemde artiesten treden hier op, en ook op
15 maart kan je komen genieten van diverse
optredens. 
De Kargadoor:
In het hartje van de binnenstad van Utrecht opent De
Kargadoor haar deuren voor potentiële stemmers.
Late stemmer? Loop na het stemmen door naar de
Jazzkelder! Geniet van een drankje, en neem je eigen
instrument mee als je durft te spelen voor het
publiek.

Alphen aan den Rijn
Archeon:
Aan de rand van Alphen aan den Rijn vind je het
Archeon. Dé plek voor geschiedenisliefhebbers die
interactiever willen genieten van het verleden! Elke
maand vind hier weer een ander evenement plaats
om je iets te leren, en dat allemaal tussen
authentiek gebouwde huizen en fora.
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Apeldoorn
Omnisport:
Voor sportfans een echte must: bij het
Omnisportcentrum vindt je verschillende
sporten, zoals wielrennen en atletiek. Maar
ook andere conferences vinden plaats in dit
gigantische gebouw in het midden van
Apeldoorn.

Eindhoven
Popei Klokgebouw:
Dit bijzondere gebouw in Eindhoven is niet alleen
een podium voor artiesten om op te treden, ook
organiseren ze veel events om muziek te leren
spelen. En op 15 maart kan je ‘s avonds komen
genieten van een drankje in hun pop-up café.

Gouda
De Chocoladefabriek:
Geen fabriek, maar een bibliotheek waar je
veel meer kan doen dan boeken lezen:op de
bovenverdieping is er een technische
werkplaats, en ook kan je er een VR-
Experience boeken. Je goed voorbereiden op
de verkiezingen? Op maandag 13 maart
organiseert De Chocoladefabriek een debat
met negen lijsttrekkers.

Maastricht
Centre Céramique:
Bibliotheek en museum in één: het Centre
Céramique is een groot gebouw net buiten de
binnenstad, aan de andere kant van de Maas.
Zelfs al zijn musea niet voor jou, het diorama
van heel Maastricht dat zich hier bevindt is
zeker een reden om hier te gaan stemmen.


