Stemmen
1 Op welke locatie gaat u stemmen?
(n=333)
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Anders

Weet niet

Op een andere openbare locatie
(bv. Gemeentehuis, zorghuis, etc.)
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Ik machtig iemand anders om voor
mij te stemmen
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Op de locatie die op mijn stembiljet
staat aangegeven
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Anders, namelijk:







afhankelijk of ik op een tsembureau zit.
ga niet stemmen
Ik ga niet stemmen
Ik ga niet stemmen
Ligt er aan waar ik me op die dag bevind en stem daar mijn keuze op af.
niet stemmen

Toelichting
Op de locatie die op mijn
stembiljet staat aangegeven



Deze is het dichtst in de buurt

Anders, namelijk:



--

Weet niet



Geen

Het stemmen gebeurt met een groot stembiljet waar je met een rood potlood je keuze aan kunt
kruisen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer
terugkeert”
40%

(n=329)
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Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee eens






Alleen als ze niet fraudegevoelig zijn.
Het moet toch mogelijk zijn in deze tijd en de uitslag kan snel bekend zijn
Is het makkelijkste
Mits het veilig en correct is.

Mee eens



Geen

Neutraal




Het stembiljet is wel erg groot en onhandig.
Zolang stemmen maar eerlijk geteld en verwerkt worden

Zeer mee
oneens





Digitaal is fraude gevoelig, als dit niet meer het geval is dan ben ik voorstander
van digitaal
Geen geld verspillen voor een paar uur tijdwinst
Als de stemcomputer veilig is dan meegaan met deze snellere mogelijkheid






Is die manipuleerbaar? Zo niet dan is het een goede optie.
Kosten baten, wat is betrouwbaar, tegen welke prijs.
Nooit gestemd met stemcomputer weet geen voor- of nadeel
Wat een pietluttige vraag.

Weet niet
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3 Als u de gemeente een tip mag geven om de stembureaus te verbeteren,
wat zou u dan zeggen? (n= 272)
Toelichting (18%)








































B
ben tevreden
Ben tr
Combinatie met cultuur, bv museum
dat alles wat mij betreft goed is geregeld.
De bordjes wijzigen in stembureau ipv stemlokaal
Diverse locaties in Asten is prima
Een leuke Aktie om meer mensen naar het stembureau te krijgen en om te gaan stemmen
Ga koffie serveren aan burgers die komen kijken bij het tellen.
gaat goed zo
geen bemensing van het stembureau die op de kieslijst staan.
geen gemeenteraadsleden de stembureaus laten bemensen
geen lokale politici als medewerkers in stembureaus.
GEEn raadsleden achter de tafel! Hebben zij op zo`n dag niks beters te doen?
goed zoals het is
goed zoals het is
Ik ben een perfectionist, maar kan nu geen verbeterpunten aandragen. Met de regels die er voor
gelden, hebben jullie het naar mijn idee prima voor elkaar.
in winkels, bij bushokjes plaatsen
Is goed zo
Is prima zo
Is voor mij niet nodig
Koffie
koffie serveren voor de kiezer
Maak er tevens een ontmoeting van met de gemeente. Misschien iets van weet u van tipasten.
Wat doen we ermee.
maak het stemmen wat gezelliger, zitjes met koffie bijvoorbeeld
Maak stemmen wat leuker, ook al is het een serieuze zaak!
meer jongeren inzetten op de bureaus, m.n. voor het tellen 's avonds
Meerdere mensen, voor snellere doorstroming
mensen die er zitten, mogen wat enthousiaster zijn.
Mensen uit de eigen buurt op het stembureau zetten. Misschien bevordert dat de opkomst.
Modernisering
Niets veranderen. Nu is het prima.
niets!!!
onafhankelijke bemanning op de stembureau's
Ondanks dat ik weet dat het moeilijk is, is mijn advies om de sfeer op het stembureau te
verbeteren. Meestal zitten er drie saaie harken op een rijtje die vooral zuur kijken onder een
witte tl-balk. Er kan geen lachje of praatje vanaf, dit alles nodigt niet echt uit om te gaan
stemmen.
probeer de wachtrijen te verkorten. zorg ervoor dat er voldoende mensen zijn om de stemmen
te tellen.
snel
stem pc
2










Stemmen is ook elkaar ontmoeten en spreken de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te
drinken daarbij moedigt gesprekken met elkaar aan
voor erg kleine mensen een brede verhoging maken bij de stemtafel.....
Wat goed is, goed laten. Tenzij er duidelijke verbeterpunten zijn.
xx
Zet daar gewone burgers neer
Zijn prima
zorg dat er koffie en thee is voor iedereen
zsm computerstemmen

Ik wil geen tip geven (44%)
Weet niet (38%)
Extra toelichting





Op verkiezingsdagen worden de uitslagen doorgegeven naar het gemeentehuis die dit weer
doorgeeft naar het gemeenschapshuis. Dit doen ze nu pas nadat alle tellingen volledig zijn
afgerond, waardoor er soms geen uitslagen doorkomen. Los dit op door een voorlopige
tellingsuitslag door te geven.
Geen toevoegingen
Wat van groot belang is dat het tellen van de stemmen snel en correct gebeurt. Na de sluiting
wil iedereen zo vlug mogelijk de uitslag weten: dus capaciteit is belangrijk.
Misschien een idee om als een soort maatschappelijke stage oudere leerlingen van het
Varendonck in te schakelen?
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