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Geachte raad van de Gemeente Heerde, 

 

Tot mijn grote spijt heeft onze gemeente de twijfelachtig eer om op de tiende plaats terecht te zijn 

gekomen in de lijst van Gemeenten die extreme beperkingen in het aantal stembureaus voor het 

komende referendum hebben toegepast. 

In onze Gemeente is zelfs de helft van het aantal stembureaus verdwenen en teruggebracht van 12 

naar 6. De grootste klappen vallen in Heerde dorp zelf , hier is bij de grootste bevolkingsgroep binnen 

de Gemeente Heerde het aantal stembureaus terug gebracht van 6 naar slechts 2 stembureaus.  

Het argument dat hiervoor wordt gegeven door de gemeente is dat vanwege de vraagstelling 

eenvoudiger is, alleen Ja of Nee er minder bureaus nodig zijn omdat het tellen van de stemmen toch 

sneller gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze redenering doortrekkend is het aantal stembureaus in onze Gemeente dus afhankelijk van het 

aantal partijen en het aantal kandidaten dat bij een willekeurige stemming op het stembiljet staan.  

Ik begrijp dat Heerde het opkomst argument niet kan gebruiken , want daarbij was  de opkomst van 

het vorige referendum  (2005) met en percentage van 69.7 %  de derde in rij voor de opkomst. 

 

 

 

 

 

 

Maar het nu gebezigde argument slaat mijn inziens helemaal nergens op, burgers van Heerde mogen 

van het bestuur wel verder lopen want het tellen gaat sneller en dat heeft prioriteit. 

Jaar / Soort verkiezing Opkomstpercentage rangvolgorde 

2005 / EU referendum 69.70 3 

2009 / EP 41.61 6 

2010 / Gemeente 60.10 5 

2010 / TK 79.14 1 

2012 / TK 78.13 2 

2014 / Gemeente 60.55 4 

2014 / EP 41.42 7 
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Het tweede argument zou de voldoende geografische verspreiding van de stembureaus zijn. Ook dit 

is een onjuist argument en dat is zichtbaar in deze twee afbeeldingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit eerste plaatje ziet u de situatie van de gemeente Heerde, hierbij is te zien dat er in Wapenveld 

in ieder geval een zeker evenwicht is maar dat Heerde dorp er zeer bekaaid af komt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit tweede plaatje ziet u dat er in Heerde dorp geen sprake is van een evenwichtige geografische 

verdeling. De Wendhorst ligt welhaast aan de zuidrand van het dorp en Brinkhoven ligt geenszins 

centraal of op een zodanige plek dat iedere Heerdernaar ongeveer even ver moet verplaatsen om 

zijn stem uit te brengen. 
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In de, naar mijn mening botte e-mail, van de Gemeente staat een cruciaal ding: “De Gemeente heeft 

de autonome beslissingsbevoegdheid bij het inrichten van het aantal stembureaus”.  Welaan, u bent 

de Gemeente en u bent in staat hierin nog verandering aan te brengen.  

In 2014 waren er in de  Gemeente Heerde 14.600 geregistreerde kiezers. Voor deze verkiezing is een 

bedrag van 15.000 euro begroot m.a.w. de gemeente heeft er maar ongeveer 1 euro per 

kiesgerechtigde voor over. 

Een stembureau kost ( ruim geschat) ongeveer 700 euro, door de toevoeging van slechts 2 

stembureaus ( 1 Heerde dorp, 1 x Wapenveld) doet u toch recht aan uw eigen bewoners om op een 

normale fatsoenlijke manier hun stem uit te brengen.  Het is nog steeds geen 100% van de laatste 

verkiezing ( opkomst 41,2 %)  maar het toont in ieder geval dat de Raad niet alleen voor zichzelf 

opkomt door voldoende stembureaus alleen te faciliteren als er “eigen” verkiezingen zijn, inclusief 

stem taxi’s.  

Afsluitend, het gaat mij niet om het onderwerp van dit referendum, het gaat mij om de argumentatie 

voor het aantal stembureaus of eigenlijk het ontbreken daarvan waaruit een duidelijke miskenning 

(bijna minachting) van de kiezer blijkt. En de gebezigde argumenten zijn niet te zake doende  en 

staan in schril contrast met de oproepen en uitingen bij eerdere verkiezingen voor eigen partijen en 

posities. 

 

Ik roep u op om het besluit van de Gemeente Heerde om het aantal stembureaus tijdens het 

referendum van 6 april te halveren aan te passen en minimaal twee stembureaus toe te voegen, 

zodat de kiezers in de Gemeente Heerde op een zelfstandige en gebruikelijke manier hun stem 

kunnen uit brengen. 

Met vriendelijke groet, 

 

H. Ottens 

 

 

H. Ottens 

Keuterstraat 11 

8181 GR Heerde 

06 38897432 

 

  


