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'S-GRAVENHAGE,

nr. 1153

betreft: proefverkiezing
met stemmaohine

29 mei 1964. 19

Aan
BurgeQeester en Wethouders
der gemeente z.o.z.

Het zal Uw College bekend zlJn, dat de Kiesraad op verzoek van de
Minister van Binnenlandse Zaken een wijziging van de Kiesviet voor
bereidt, waarin onder meer bepalingen betreffende het gebruik van
stemmachines worden opgenomen.

Teneinde inzioht te verkrijgen in de bruikbaarheid van een reeds
voor Nederland ~ntwikkelde stemmachine, zal daarmede onder auspiciën
van de Kiesraad een proefverkiezing plaats vinden op woensdag 17 juni
a.s. van 8,30 - 16.00 uur in het gebouw, bestemd voor de vergaderin
gen van de raad der gemeente 's-Gravenhage, Javastraat 26, alhiero
De afdeling verkiezingen der gemeente 's-Gravenhage zal daar een
stembureau inrichten, waar omstreeks 800 kiezers (gemeenteambtenaren)
hun stem zullen uitbrengen, als ware het een gewone verkiezing,

Indien bij U belangstelling voor deze proefverkiezing bestaat,
zal de Kiesrc.dd U gaarne in de óelegenheid stellen, de stemming van
nabij mee te maken en dadraan desgewenst deel te nemen, In, het beves
tigende geval zal ik gaarne vernemen, wie van of namens Uw College
aanwezig zal zijn en op welk tiJdstip het bezoek zal plaatsvinden.

Tenslotte deel ik U nog mede, dat op verzoek van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten op dinsdag 23 juni a.s, des namiddags te
2 uur in het gebouw der VerenibinËl Paleisstraat 59 alhier; een
demonstratie met de stemaachine wordt gehouden. De Vereniging zal
U hierover nog nader berichten.

Namens de Kiesraad,
De Secr8taris,

Ommen Kloeke)
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