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Betreft: Schriftelijke vragen over: dorpsontmoetingscentra èn stembureau 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
Aanleiding 
U heeft besloten om locaties in onze gemeente, waar in vorige jaren gestemd kon worden, 
dit jaar niet open te stellen/ in te richten als stembureau voor de landelijke verkiezingen. Dat 
betekent bijvoorbeeld voor Dwarsgracht en Eesveen dat de inwoners moeten uitwijken naar 
stembureaus buiten hun kern.  
 
Overwegingen 
U zult vast goede redenen hebben om locaties niet open te stellen, maar de inwoners 
hebben daar moeite mee. 
Zij moeten zich nu begeven naar andere locaties. Dat betekent meer verplaatsingen naar die 
andere locaties. Minder stembureaus betekent ook meer drukte bij de resterende 
stembureaus. Dat lijkt tegenstrijdig aan de wens van het Rijk om thuis te blijven althans zo 
min mogelijk (verkeers)bewegingen te creëren. 
Ze hebben er ook moeite mee omdat de boodschap van de gemeente over deze wijziging 
hen niet heeft bereikt. Zelfs Dorpsbelang is niet benaderd om te zoeken naar alternatieven. 
Terwijl in Marle het kleinste stembureau van Nederland verplaatst kon worden naar een 
schuur, zijn de schuren in Eesveen en Dwarsgracht niet onderzocht. Dat vindt D66 jammer. 
Want stemmen is belangrijk voor onze democratie. Daarom moeten we er alles aan doen om 
stemmen mogelijk te maken. 
 
Het roept bij D66 dan ook de volgende vragen op: 
1. Vindt uw College het ook belangrijk dat inwoners zo dicht mogelijk bij huis in hun eigen 
vertrouwde omgeving hun stem uit kunnen brengen? 
2. Vindt uw College ook dat te allen tijde in overleg met (vertegenwoordigers van) inwoners 
alle mogelijke locaties/ alternatieven onderzocht moeten worden? 
3. Heeft Corona een positief of negatief effect op het standpunt van het College en waarom? 
4. Vindt uw College ook dat we in de toekomst geen onnodige risico ‘s mogen lopen en waar 
mogelijk bestaande dorpscentra/ ontmoetingscentra geschikt moeten maken zodat 
inwoners onder alle (zoveel mogelijk) omstandigheden hun stem daar uit kunnen brengen? 
5. Vindt uw College ook dat dit voor Eesveen en voor Dwarsgracht betekent dat er in de 
nieuwe begroting geld gereserveerd moet worden voor de (her)bouw van een 
dorpsontmoetingscentrum dat onder alle (zoveel mogelijk) omstandigheden ook geschikt is 
als stembureau? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 


