
 
 
 

 

S P   T i l b u r g 

Aan de burgemeester van Tilburg 
Aan de voorzitter van de commissie Modern Bestuur 
 
Tilburg, 8 maart 2006 
 
Geachte voorzitters, 
 
De verkiezingen zijn voorbij en worden ongetwijfeld geëvalueerd. Naar aanleiding 
van mails en telefoontjes van burgers (gisteren en vandaag) heb ik het verzoek 
om onderstaande punten expliciet mee te nemen in de evaluatie en deze 
evaluatie vervolgens te agenderen voor een bijeenkomst van de commissie 
Modern Bestuur. 
 
Er hingen bij tal van stembureaus verkiezingsposters (vlak daarvoor 
opgehangen), zelfs aan de palen waaraan het bordje “Stembureau” was 
bevestigd. Hierover is door mij in de ochtend al gebeld met Bureau Verkiezingen, 
maar laat in de middag hingen die er nog. Deze bureaus waren in de ochtend 
‘gekeurd en oké bevonden’, aldus een voorzitter. Wat houdt dat keuren in en wie 
doet dat? Het verwijderen van de borden moest gebeuren door afdeling 
Handhaving, maar dat werkt dus blijkbaar niet. Kunnen in het vervolg de 
voorzitters van de stembureaus niet zelf eventuele verkiezingsborden die te dicht 
bij stembureaus staan verwijderen? 
 
De stempassen bleken nogal kwetsbaar te zijn. Bij een kiezer was het strookje 
losgelaten. Hij kwam met zijn stempas, het strookje en een legitimatiebewijs bij 
het stembureau, maar mocht zijn stem niet uitbrengen. Was dit de instructie en 
wat kunnen we doen om de stempassen minder kwetsbaar te maken? 
 
Op een stembureau hoorde een kiezer de volgende discussie tussen twee leden 
van het stembureau: “Oh daar staat ook een handtekening op de verkeerde plaats, en hier 
ontbreekt hij helemaal. Tja die waren dan dus eigenlijk niet geldig”. Beide stemmen waren 
echter al wel uitgebracht. Hier valt op dat moment niets meer aan te doen. Hoe 
kunnen we dit soort zaken beter voorkomen? 
 
Een kiezer lukte het een aantal keren niet de juiste lijst aan te klikken. Steeds 
kwam een andere lijst in beeld. Alleen door goed opletten werd dat bemerkt. Kan 
het zijn dat bij juist klikken toch de verkeerde lijst in beeld komt? En hoe kan de 
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opmaak zo verbeterd worden dat mensen zich minder makkelijk vergissen en/of 
per ongeluk op de verkeerde lijst klikken? 
 
Opnieuw kregen wij vragen over de (on)mogelijkheid een hertelling te houden. Ik 
herinner me bij de vorige verkiezingen diezelfde discussie te hebben gevoerd, 
maar ‘de computers die Tilburg gebruikt zijn oké en dus is hertelling niet nodig’, 
was daarvan de conclusie. De kieswet staat ook niet toe dat een papieren 
uitdraai van de computerkeuze wordt gemaakt die bij een eventuele hertelling 
gebruikt kan worden. Maar omdat deze vraag blijft terugkomen is het wellicht 
zinvol hier toch nog eens over na te denken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan van den Hout 
Fractievoorzitter SP 

 


