
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Op 7 maart 2016 werd in de raadsvergadering een zogenaamd actualium beproken. Dat 
actualium was ingediend door de PvdA en ging over het terugbrengen van het aantal 
stembureaus in de gemeente Heerde. Heerde heeft regulier 12 stembureaus en nu bij 
gelegenheid van het referendum slechts 6. Een teruggang van 50% en met name 
Heerde-Noord zit ver verwijderd van een stembureau. Voor de kern van Heerde zitten die in de 
Wendhorst en Brinkhoven. 
 
Meerdere partijen spraken zich uit voor de wenselijkheid van een heroverweging door het 
college. De raadsvoorzitter gaf aan dat ze voor een eventuele heroverweging eerst de 
uitkomsten van een aantal rechtszaken inzake het aantal stembureaus wilde afwachten. Daarna 
wilde ze bij de raad terugkomen om aan te geven wat er verder gaat gebeuren vanuit het 
college ten aanzien van het aantal stembureaus. 
 
De uitkomsten van de drie rechtszaken zijn inmiddels bekend en het beeld is wissellend. In het 
ene geval vindt de rechter dat het aantal stembureaus moet worden vergroot en in een ander 
geval mag het aantal zo blijven. 
 
Tot op dit moment mochten we nog niets van het college vernemen, terwijl de verschillende 
scenario's van de drie rechtszaken betrekkelijk eenvoudig te bedenken zijn. De verschillende 
mogelijkheden lopen van drie vonnissen voor uitbreiding van het aantal stembureaus tot drie 
vonnissen die de situatie in stand laten, met daartussenin enkele andere varianten. 
 
Omdat na het weekend de tijd te kort is voor een degelijke voorbereiding van het uitbreiden van 
het aantal stembureaus in de gemeente Heerde doen GB/BP, de PvdA en D66/GL bij deze een 
oproep aan het college om in Heerde-Noord een extra stembureau te openen bij gelegenheid 
van het referendum. Als deze week die beslissing wordt genomen is er nog ruim voldoende tijd 
om e.e.a. bekend te maken hij onze inwoners. 
 
 
Namens de fracties van 
 
D66/GroenLinks Silvia van Amerongen 
GB/BP William van Ommen 
PvdA Siebren Buist 

 


