
 
 

Datum: 17 maart 2021 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 

Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Over: incorrecte informatie stembureau’s 

 

Geacht college, 

 

In de aanloop naar en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen bereikte de SP informatie over incorrecte informatie over 

beschikbare stembureau’s. Het betreft basisschool de Aldenhove en het Canisius Wilhelminaziekenhuis. Deze werden 

op diverse stempassen vermeld als dichtsbijzijnste locatie om te stemmen, terwijl daar geen stembureau was. Tevens 

zijn er voorbeelden bekend van bewoners die als dichtsbijzijnste bureau een locatie kilometers verderop vermeld 

zagen, terwijl er om de hoek een stembureau was. Zo kregen inwoners van de Grote Boel de Vasim als locatieadvies. 

Het gaat dus om twee zaken: 

 

1. Het vermelden van niet-bestaande stembureau’s 

2. Het foutief vermelden van het dichtstbijzijnste stembureau  

 

De gemeente wijt dit aan mogelijke wijzigingen in de coronamaatregelen waardoor een locatie niet meer beschikbaar 

zou zijn1. CWZ en de Aldenhove ontbraken echter ook al in het overzicht zoals 9 maart door het college is vastgesteld. 

De SP is hierover verontrust, aangezien dit tot stemmenverlies kan leiden wanneer kiezers er te laat achter komen. 

 

Dit brengt de SP tot de volgende vragen: 

 

1. Hoe kon het gebeuren dat er incorrecte informatie in de stempas werd vermeld over de locatie van 

stembureau’s? Was dit inderdaad het gevolg van wijzigingen in beschikbaarheid als gevolg van veranderende 

coronamaatregelen, of is er een andere reden? 

2. Is bij de gemeente bekend hoeveel stembureau’s foutief vermeld stonden op de stempas (zowel niet-

bestaande als het verkeerde bureau)? Zo ja, hoeveel waren dit er en is dit meer of minder dan bij voorgaande 

verkiezingen? 

3. Op welke wijze informeert de gemeente kiezers proactief over incorrecte vermeldingen van stembureau’s, 

buiten de doorverwijzing naar https://nijmegen.stemdrukte.nl/locaties/? Niet iedere kiezer is immers digitaal 

vaardig.  

a. Is het, wanneer ruim van tevoren duidelijk is dat de informatie op de stempas niet meer klopt (in dit 

geval minimaal vanaf 9 maart),  mogelijk om bijvoorbeeld een brief te sturen naar omwonenden van 

de betreffende stembureaus met de correcte informatie?  

4. Op welke wijze worden stembureau’s momenteel gekoppeld aan omliggende adressen/postcodes? Gebeurt 

dit handmatig of automatisch? Vindt er nadien nog een interne check plaats of de informatie ook klopt? 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Yurre Wieken 

 

 
1 https://twitter.com/gem_Nijmegen/status/1371389755137662979?s=20  
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