Stemmen
1 Op welke locatie gaat u stemmen?
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aangegeven
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Geen
ik ga niet stemmen
ik ga niet stemmen
ik ga niet stemmen
niet
Niet

Toelichting
Op de locatie die op mijn stembiljet
staat aangegeven



Tenzij ik niet in Nederland ben op dat moment. In dat
geval machtig ik iemand anders.

Weet niet



Komt tijd, komt raad!

Het stemmen gebeurt met een groot stembiljet waar je met een rood potlood je keuze aan kunt
kruisen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer
terugkeert”

(n=384)
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Mee eens



Als dit niet onbetrouwbaarder is dan met stembiljet en potlood
Het tellen duurde vorig keer veel te lang en was daardoor ook niet 100%
betrouwbaar.
Hoort bij de tijd.
Mits betrouwbaar



Het stemmen gebeurt met een groot stembiljet waar je met een rood potlood je
keuze aan kunt kruisen, dat is niet meer van deze tijd.
We regelen tegenwoordig alles met de computer, er gaan miljoenen en gigantische
belangen doorheen. Waarom zouden we dan niet onze stem daarop kunnen
uitbrengen...

Neutraal





Alleen als de computer 100% veilig is
Non-discussie, als het tellen van de stemmen maar correct gebeurt.
Wat het goedkoopst is en waar geen trucjes mee uitgehaald kunnen worden

Zeer mee
oneens



De algemene praktijk leert dat computergegevens (zowel tijdens als nadien)
gewijzigd blijken te kunnen worden. Dat kan met een 'ingekleurd' stembiljet of
beschreven document niet.
Digitaal is en blijft fraudegevoelig
Ikzelf kan niet gehackt worden, maar de computer wel, vandaar.
Op papier dan heb je iets tastbaars in handen. Minder fraudegevoelig.
Zou gauw als de stemcomputer weer zijn intrede doet haak ik (maar ook mijn
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vrouw) af, we hebben nog nooit overgeslagen en altijd gestemd maar met een
computer doen wij het zeer zeker nooit meer!!!!!!!!!!!!!!!!!
Weet niet





Alle manieren zijn onbetrouwbaar. Want dat is wel weer gebleken bij de
Kamerverkiezingen. Tellingen zijn helaas altijd te manipuleren. Een schande maar
wel waar.
Ben voor stemcomputer, maar alleen als deze fraudebestendig is
Het schijnt dat hiermee te frauderen valt....zou dat met papier ook kunnen?
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3 Als u de gemeente een tip mag geven om de stembureaus te verbeteren, wat zou
u dan zeggen? (n=339)

Toelichting (22%)







































Aankleding verbeteren zodat stemmen een feestje van de democratie wordt!
aantal niet verminderen
Als stembureaus in een straal van ongeveer een km zijn, samenvoegen
bakje koffie voor iedere stemmer?
beter toezicht, als voorbeeld de laatste verkiezing, bij enkele stembureaus werden door de VVD
posters opgehangen voor de ingang.
dat het wat persoonlijker wordt en gezellig
Denk pas aan verbeteren van stembureaus als je in the rol daadwerkelijk iets wilt doen voor de
mensen van je gemeente
Dichtbij de mensen.
echt veel meer privacy !
Ex
G
geen raadleden op de stembureaus
geen verandering
Geen verandering nodig.
gezellig maken, een kopje thee, mensen uit de buurt zien elkaar weinig, de gemeente kan de
momenten die er zijn stimuleren, bv. een moment als stemmen.
Gezelliger maken door muziek of versiering
goed toegankelijk,
goed wegwijs voor degene die voor het eerst mogen stemmen.
goed zoals het is
goede toegankelijkheid
Gordijntjes ipv open hokjes
Gra
Gratis kopje koffie
grotere opkomst genereren door in gesprek te gaan (ter plaatse) met inwoners voor en na de
verkiezingen
Het is goed zo
Het is prima zol
Het mag allemaal wel wat vrolijker. Het us altijd een stille dooie bedoeling vind ik. Saai en de
aanwezige medewerkers ziu je ook eens kunnen vragen stellen of bakkie koffie of in ieder geval
wat uitnodigder over mogen komen.
Het mag persoonlijker
Het stemhokje zo dat je van achteren is afgesloten voor publiek
Iets minder formeel
In Neerkant prima zoals het nu gaat, bakkie koffie erbij zou ook lekker zijn
Is al jaren uitgetest. Kiezers zijn hier ook op ingespeeld
is goed zo.
is in orde zo
kopje koffie aanbieden
kwaliteit en herkenbaarheid zijn voldoende
Laat de mensen niet zo moeilijk doen wanneer er een kind mee het hokje binnen gaat. Jong
geleerd is oud gedaan.
laat ook lokale mensen achter de tafel plaatsnemen
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lekker zo door gaan
let op kosten!!!!
Loopt prim
Maak het wat gezelliger, minder steriel
Met de tijd meegaan en digitaal stemmen
Minder stembureaus en snel de stemcomputer weer invoeren
Mobiel stemmen en buiten de gemeente
Om de in te vullen lijsten voor het tellen van de stemmen duidelijker te maken (grote ruimt,e om
de getallen in te vullen) de huidige formulieren geven de mogelijkheid tot fouten te maken.
Online vanaf thuis stemmen mogelijk maken
Ontdoen van oubollige sfeer.
onzin
ook een lage schrijfplank in stemhokje voor rolstoelers
open vanaf 07.00 uur, verbind er een gezellig samenzijn aan vast om opkomst te verhogen.
Plaatselijke politieke vertegenwoordigers. Als vz. Stembureau
Pro
Sneller en makkelijker
Station
Stem buro’s behoren in dorpskroegen of bestaande horeca . Niet in een buurt gebouw . En zinder
politieke kopstukken
Stembureau op het station.
stemcomputers
thuis stemmen
voer de c
wat minder mensen achter de tafel. Kost alleen maar geld
Zie vorige vraag.
Zo houden
Zorg a
Zorg dat die druiloren niet met hun formulieren op de grond gaan liggen. Er zijn toch hopelijk
tafels. Het ziet er ongelooflijk klungelig uit op het journaal .
Zorg dat er ECHT anoniem gestemd kan worden. Dat is nu niet goed mogelijk en vind ik heel erg
storend.
Zorg dat het feitelijke stemhokje rondom is afgeschermd voor 'nieuwsgierige blikken'. Ze zijn in
het buitenland altijd wel afgeschermd. privicy is toch zo heilig in dit land?
Zorg dat het leuk is
Zorg er voor dat geheimhouding is gewaarborgd.
zorg ervoor dat de stembureau voorzitter en bijzitters keurig en feestelijk gekleed zijn.

Ik wil geen tip geven (42%)
Weet niet (36%)
Extra Toelichting



Het is de feest van de democratie en verbroedering juist vanwege de politieke tegenstellingen.
Ik heb in het verleden wel eens officieel kritiek gehad op de indeling van de stembureau,s. Bij
gemeenteraadsverkiezing is dit dubbel belangrijk aangezien vaak de kandidaatsraadsleden het
stembureau bemannen/bevrouwen. Dat zou verboden moeten worden.
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Laat meer ‘gewone’ burgers plaatsnemen in een stembureau. Waarom altijd toch maar weer
ambtenaren, raadsleden, etc.
Het stembureau zou gemêleerd moeten worden samengesteld. Leden van alle leeftijden, alle
achtergronden.
Men staat met de rug naar de ambtenaren met niets om achter je geen gordijntje helemaal niets.
zelf stoor ik mij daar heel erg aan. om je stem goed uit te kunnen brengen zou het goed zijn als je
de stemlijsten goed open te vouwen (discreet) zonder dat ook maar iemand ziet waarnaar je
opzoek bent. er staan heel veel namen op die lang niet altijd voorop staan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stembureau niet bemannen ( vrouwen ) van politieke partijen welke deelnemen aan deze
verkiezingen ( ongewenst beïnvloeding van kiezers)
Zit zelf op een stembureau
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