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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Met deze memo brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de
organisatie van de komende Tweede Kamer verkiezingen
Aangepaste uitvoering verkiezingen
In maart van dit jaar vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. De uitvoering van de verkiezingen
wordt vanwege het coronavirus aangepast. Zo wordt de stemming verspreid over drie dagen. Op
maandag 15 en dinsdag 16 maart worden er op 4 locaties stembureaus ingericht voor de
zogenoemde “early voting”. Op woensdag 17 maart worden op 9 locaties in totaal 22
stembureaus ingericht.
Meerdere locaties in onze gemeente waren de afgelopen jaren steeds een gastvrij stembureau in
de eigen wijk. Gelet op de geldende maatregelen, is het tijdens de corona-crisis, niet verantwoord
om deze locaties te gebruiken als regulier stembureau.
Dat betekent dat voor sommige inwoners de stembureaus verder van het woonadres zullen zijn
dan gebruikelijk. Om het zelfstandig uitbrengen van een stem voor zoveel mogelijk inwoners
mogelijk te maken, zal de Hugo Hopper ingezet worden. De inwoners kunnen hiervan kosteloos
gebruik maken en zo kunnen zij ieder gewenst stembureau bereiken. De rit van en naar het
stembureau kan via Hugo Hopper gereserveerd worden.
Daarnaast krijgen kiezers van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Zij
ontvangen hiervoor per post een briefstembiljet. Dit briefstembiljet kan de kiezer per post
versturen of vanaf 10 maart afgeven bij een afgiftepunt.

2

Aanmeldingen van stembureauleden
Er zijn dit keer meer stembureauleden nodig dan voorheen door de extra stemdagen en
werkzaamheden tijdens stemming en telling. Vanuit de Rijksoverheid is daarom een
wervingscampagne gestart om extra stembureauleden te werven. Deze campagne loopt nog en
heeft er nu al toe geleid dat het bestand met beschikbare stembureauleden in onze gemeente
bijna is verdubbeld. Hierdoor zijn voldoende (reserve)stembureauleden beschikbaar voor de
aankomende verkiezingen.
Veiligheid tijdens de stemming
Bij de organisatie van deze verkiezingen staat de veiligheid van de kiezers en de
stembureauleden voorop. Er worden maatregelen genomen om de veiligheid voor iedereen te
waarborgen. Het gaat hierbij om algemene, preventieve coronamaatregelen alsook om extra
maatregelen die voortvloeien uit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ingangsdatum van
deze spoedwet is 1 februari 2021.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen zijn dit keer niet alle gebruikelijke stemlocaties beschikbaar
of bruikbaar. Dit komt bijvoorbeeld doordat de locatie niet groot genoeg is om altijd de 1,5 meter
afstand te kunnen waarborgen, het niet mogelijk is om verschillende verkeersstromen goed te
scheiden of doordat een locatie dit keer niet beschikbaar is. Voor de aankomende verkiezingen
zijn alternatieve locaties gezocht in de vorm van sporthallen en gymzalen .
Het minimum aantal stembureauleden wordt door de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
uitgebreid van drie naar vier leden. Het vierde lid krijgt de taak ervoor te zorgen dat de kiezers in
het stemlokaal zich aan de extra veiligheidsmaatregelen houden, om zo verspreiding van het
coronavirus te voorkomen.
Voor het goed in banen leiden van de verkeersstromen zullen afhankelijk van de locatie extra
stembureauleden worden ingezet. Daarnaast zal ook een beveiliger ingezet worden op iedere
locatie voor ondersteuning op het naleven van de coronamaatregelen.
Voor de extra schoonmaak gedurende de verkiezingsdag wordt een extern schoonmaakbedrijf
ingezet.
Drive through stembureau
Op het parkeerterrein bij My Healthclub zal een drive through stembureau gecreëerd worden.
De belangrijkste doelen van een drive-in-stembureau zijn:
- Opkomst van het aantal kiezers bevorderen
- Een veilige stemlocatie voor kiezers realiseren
- Een toegankelijke stemlocatie realiseren. Bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn en
niet ver kunnen lopen, maar wel kunnen autorijden
Een kiezer rijdt met zijn auto, gemotoriseerde tweewieler of fiets door een daarvoor ingerichte
tent, het stembureau. In de tent kan diegene zijn of haar stem anoniem uitbrengen.
Automobilisten hoeven niet uit te stappen. Bij de ingang ontvangt de kiezer een handleiding.
Hierin staat duidelijk uitgelegd hoe het stemmen werkt. Om het stemgeheim te waarborgen, mag
alleen de bestuurder in het voertuig zitten en dus geen passagiers meenemen.
Veiligheid tijdens het tellen van de stemmen
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Voor het veilig tellen van de uitgebrachte stemmen is dit keer meer ruimte nodig om voldoende
afstand tussen de tellers te houden. Voor één stembureau is ongeveer 100m2 nodig om ’savonds veilig de stemmen te tellen; dit is meer ruimte dan nodig is voor het stemproces overdag.
Voor een aantal stembureaus betekent dit dat zij niet op de eigen stemlocatie de stemmen
kunnen tellen. De leden van deze stembureaus zullen op een alternatieve locatie de uitgebrachte
stemmen gaan tellen, waar dit wel veilig kan. Deze locaties worden vooraf gepubliceerd.
Verkiezingsborden
De verkiezingsborden zijn inmiddels geplaatst. Het staat de politieke partijen vrij hier
verkiezingsposters op te plakken. We verzoeken alleen de voorkant van het bord te gebruiken en
rekening met elkaar te houden zodat iedereen gebruik kan maken van het bord.
De locaties van de verkiezingsborden zijn:

Overzicht locaties aanplakborden
1. Rivierenwijk, Uiterwaard bij Vomar supermarkt
2. Brouwersgracht Berckheideplein
3. De Noord, Middenweg t/o Harlingerstraat
4. Nelson Mandelaplein nabij gracht
5. Langs de Zuidtangent nabij de Westtangent
6. Winkelcentrum Middenwaard, in nabijheid van Restaurant d'Olifant
7. 't Eiland, hoek Beukenlaan/Sparrenlaan
8. Zuidwijk/Huygenhoek, langs Oosttangent, t.o. Reigerboys
9. Butterhuizen, bij de supermarkt
10. 't Kruis, Jan Glijnisweg, parkeerplaats t.o. De Deel

Aangewezen stembureaus:
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Stembureau:
Sportcentrum Noorderend

Hoeveelheid stemstraten
2

Stembureau:
Sporthal Johannes
Boscoschool

Hoeveelheid stemstraten
3

Stembureau:
Sporthal De Draai

Hoeveelheid stemstraten
3

Stembureau:
Sporthal Waardergolf

Hoeveelheid stemstraten
3

Stembureau:
Stembureau de Geul

Hoeveelheid stemstraten
2

Stembureau:
Cool

Hoeveelheid stemstraten
2

Stembureau:
Gymzaal de Familieschool

Hoeveelheid stemstraten
2

Stembureau:
Sporthal Zuid

Hoeveelheid stemstraten
3

Stembureau:
Drive trough stembureau,
locatie parkeerterrein my
healthclub

Hoeveelheid stemstraten
2

Stembureau:
Gemeentehuis Parelhof

Hoeveelheid stemstraten
Inleverpunt briefstemmen

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

