
 
 

Aan: het college van burgemeesters en wethouders 
Betreft: vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde 
Onderwerp: Spreiding verkiezingsborden over de wijken 
 
Nijmegen, 28 januari 2018, 
 
Recentelijk heeft de gemeente fracties die deelnemen aan de raadsverkiezingen 
geïnformeerd over het aanleveren van materiaal voor de voorbedrukte verkiezingsborden. 
Hierbij zijn ook de locaties van de borden bekend gemaakt, te weten: 
 

 Stationsplein (t.h.v. in-uitgang stationshal tussen busstrook en fietspad) 
 Plein 1944 
 Mariënburgplein (tegenover LUX) 
 Grote Markt (t.h.v. U. Popken) 
 Daalseweg (AH voor zover mogelijk) 
 Kelfkensbos 
 Plein Klein Mariënburg (Faber) 
 Bisschop Hamerstraat 
 Jan Linders bij Vrouwe Udasingel Lent 
 WC Dukenburg (bij busstation) 

 
Zeven  van deze tien borden staan in of rond het centrum, en eentje staat in Oost. Verder 
staat er één in Lent en één in Dukenburg. Elders in de stad – West en Zuid - staan er geen. 
Dit is wat de SP-fractie betreft een onwenselijke ontwikkeling – de verkiezingen zijn voor 
iedere wijk even belangrijk, en de promotie ervoor van de gemeente is nu eenzijdig gericht 
op het stadscentrum. Te meer daar de opkomst voor verkiezingen juist in meer perifere 
stadsdelen als Dukenburg en Lindenholt onder het gemeentelijk gemiddelde ligt, zoals ook 
is gebleken uit de inwonerspeiling van 2017. Dit brengt de SP-fractie tot de volgende 
vragen: 
 

1. Deelt het college het standpunt van de SP dat de spreiding van de verkiezingsborden 
eenzijdig op het centrum is gericht? 

2. Deelt het college de analyse van de SP dat het tweede beslispunt van de 
aangenomen motie over verkiezingsborden (plaatsing meer richten op 
verblijvenden in plaats van passanten1), juist plaatsing van de borden in andere 
woonwijken dan slechts het centrum rechtvaardigt? 

3. Is het college tevens van mening dat, in het kader van opkomstbevordering, er ook 
borden zouden moeten staan in stadsdelen waar de (verwachte) opkomst lager is 
dan het gemeentelijk gemiddelde? 

4. Op welke grond is besloten om zo zwaar in te zetten op het centrum in de verdeling 
van de locaties voor de borden? 

5. Is het college bij de eerstvolgende verkiezingen bereid de verkiezingsborden 
evenrediger over de wijken te verdelen? 

 

                                                      
1
 Motie buiten de orde d.d. 29-3-2017, ‘Verkeersborden’, ingediend door o.a. dhr. P. Oomen. 



 
 

Met een vriendelijke groet, 
 
Namens de SP-fractie 
Yurre Wieken 


