Aan J. Brenninkmeijer
Burgemeester van Waalre

Waalre : 22-2-2019
Betreft : schriftelijke vragen over het aantal stemlocaties in Waalre
Geachte burgemeester,
Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Het behoeft geen
verdere onderbouwing dat een van de fundamenten voor onze democratie vrije verkiezingen zijn
waaraan iedereen, ongeacht zijn of haar persoonlijke omstandigheid, onbelemmerd en zonder grote
inspanning aan moet kunnen deelnemen.
D66 heeft moeten vernemen dat u als hoofd van het centraal stembureau heeft besloten het aantal
stemlokalen waar kan worden gestemd, terug te brengen naar slechts 4 locaties in de gehele
gemeente Waalre. Een besluit dat u overigens heeft genomen zonder ook maar enig overleg met de
gemeenteraad. Hiermee is het aantal stemlocaties in Waalre meer dan gehalveerd tov eerdere
verkiezingen.
In Nederland is er gemiddeld per 1444 kiesgerechtigden één stemlokaal. Over het algemeen hebben
kleine gemeenten juist relatief veel stemlokalen. Een aantal van vier stemlokalen betekent dat er in
Waalre slechts één stemlokalen is per ruim 3000 kiesgerechtigden. Nog minder dan de helft in
vergelijking met de rest van Nederland.
Dit betekent dat voor veel kiezers in Waalre het stemlokaal verder weg en moeilijker bereikbaar is.
Voor mensen met mobiliteit problemen betekent dat een extra drempel, waar het stemmen voor
deze mensen in de oude situatie soms al een opgave was.
Om een voorbeeld uit de praktijk te geven. Voorheen was er in de zorgflat Eeckenrhode een
stemlokaal. Nu moeten deze (vaak hoogbejaarde) mensen naar De Pracht of het Hazzo. U heeft
aangegeven dat ze met de buurtbus kunnen gaan. Dat betekent dat deze ouderen met de buurtbus
naar De Pracht reizen, daar stemmen om (pas) een uur later de volgende bus te nemen die dan via
het MMC in Velhoven terug rijdt naar het eindpunt Eeckenrhode. (De bus maakt nl een cirkel).
In de praktijk betekent dit dat het uitbrengen van een stem deze ouderen 2-3 uur gaat kosten. Dat is
niet alleen veel te lang maar voor veel ouderen ook niet op te brengen.
D66 wil geen Afrikaanse toestanden in Waalre.
Daarom dringen wij er bij u met klem op aan om het aantal stemlocaties terug te brengen tot het
oude aantal. Wij vinden het van groot belang dat iedere kiesgerechtigde onbelemmerd en zonder
grote inspanning zijn of haar stem kan uitbrengen op een locatie op een aanvaardbare afstand. Nu
wordt er een zeer grote drempel opgeworpen die zonder enige twijfel een negatieve invloed op de
opkomst heeft.
Vragen:
1: bent u met ons van mening dat mensen zelfstandig, onbelemmerd en zonder hindernissen hun
stem moeten kunnen uitbrengen?
2: bent u met ons van mening dat dit op aanvaardbare (loop)afstand moet van de woning van de
kiezer. Met name als het gaat om ouderen, waaronder hoog bejaarden?

3: wat is in uw ogen de maximale reisafstand en reistijd voor kiezers die zij nodig hebben voor de
totale reis tussen hun woning, het stemlokaal en weer terug?
4: in Waalre is tot de verkiezingen van 2018 altijd het beleid geweest dat stemlokalen altijd zo dicht
mogelijk moesten bevinden in de buurt waar met name ouderen wonen. Ook de gemeenteraad heeft
dat in het verleden meerdere keren uitgesproken. Dit is nu losgelaten. Om welke reden?
5: bent u bereid om het aantal stemlokalen alsnog uit te breiden?
6: zo niet. Bent u bereid om zoals bv de gemeente stichtse vecht een aparte stembus te laten rijden
(die mensen kosteloos naar het stemlokaal brengt en weer terug) voor ouderen die niet meer mobiel
zijn maar wel willen stemmen?
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