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Betreft extra veiligheidsmaatregelen verkiezing
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Sedert de introductie van stemmachines in Eindhovehfieb ik u voor elke verkiezing verzocht om uw

medewerkers bij de surveillances, in de avond en de nacht voorafgaand aan de stemming, extra aandacht

te laten besteden aan de gebouwen waarin stembureaus worden ingericht.

Zoals u inmiddels hebt vernomen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

gemeend extra maatregelen te moeten nemen, ter waarborging van het ordelijk verloop van de verkiezing,

Ik doe daarom, naast het gebruikelijk verzoek aangaande de surveillances, een aanvullend beroep op uw

support voor het volgende:

• onverwijld politieoptreden indien daarom mijnerzijds wordt verzocht, wegens meldingen van

verdachte stemmachines;

• eventuele extra surveillance rondom nog aan u door te geven stemlokalen, waarvan de

stembureauleden niet (voldoende) zicht hebben over wat er gebeurt binnen een straal van c.a. 5

meter. ( Binnen die afstand is het n.l. mogelijk om met geavanceerde apparatuur signalen op te

vangen van de stemmachines.)

• medewerkers paraat te houden, die zonodig kunnen worden ingezet ter voorkoming van verstoring

van de voortgang van het stemproces.

Mijn contactpersoon is het hoofd van de sector publiekszaken W. Gijsbers (tel.: 2382055 e-mail

w.gijsbers@eindhoven.nl),zijn vervanger is de in het briefhoofd genoemde J. van den Eeden.

Bijl. Overzicht stembureaus bij de verkiezing van 22 november 2006,
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