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evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2021 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
Het verloop en hiermee samenhangend de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen op 
17 maart 2021 in de gemeente Vlissingen is door de coronapandemie dit keer wel heel 
bijzonder geweest. Hierdoor moesten extra voorzieningen en maatregelen worden getroffen 
zoals de twee extra verkiezingsdagen en het briefstemmen voor de categorie 70-plus. Na 
afloop van de verkiezingen is een uitgebreide evaluatie gemaakt. 
 
De evaluatie zal worden gebruikt om de volgende verkiezingen nog beter te laten verlopen. 
In de evaluatie zijn opmerkingen van kiezers, de Partij Souburg Ritthem, de WMO-raad, 
stembureauleden en het betrokken personeel opgenomen. 
 
Een aantal verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren komen gaan we voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2022 plaatsvinden, aanpakken. 
  
Het gaat hier om de volgende actiepunten: 
 

1. Het zorgen voor uitbreiding van het aantal stembureaus en een betere verdeling 
hiervan over de gemeente.  
De verdeling van de stembureaus was bij deze verkiezingen onevenwichtig. In Oost-
Souburg bevonden de stembureaus zich aan de noordzijde waardoor het 
stembureau in de Kwikstaart een enorme toeloop te verwerken kreeg. Voor de 
verkiezingen in 2022 gaan we op zoek naar twee goede nieuwe locaties in het 
centrum en de Zeewijkbuurt. 
Daarnaast zal bij de volgende verkiezingen het voorkeur-stembureau weer op de 
stempas worden vermeld. Dat kan de kiezer helpen het stembureau te bezoeken dat 
op de stempas staat aangegeven.  
 

2. Een alternatief zoeken voor de verkiezingsborden en hiervoor extra plaatsingspunten 
aanwijzen. 



 

Blad 2 behorend bij 1316470 /  
 

De huidige verkiezingsborden zijn gedateerd en zien er rommelig uit. We proberen 
deze voor de volgende verkiezingen te vervangen door stalen frames met 
spandoeken waarop de afbeeldingen van de deelnemende partijen worden 
aangebracht. 
De locaties waar de spandoeken worden geplaatst zal worden herzien. In Oost-
Souburg waren bij de afgelopen verkiezingen twee borden geplaatst. Dit zal in deze 
kern bij de volgende verkiezingen worden uitgebreid naar vier borden. 
 

3. De toegankelijkheid van de stembureaus opnieuw onder de loep nemen. 
Vanuit de WMO-raad zijn enkele klachten en opmerkingen ontvangen. De lange 
wachttijden bij enkele stemlokalen (voornamelijk bij het stadhuis en de Kwikstaart) 
was voor mindervalide kiezers een belemmering. Een mogelijkheid om te zitten was 
hier niet aanwezig. 
Bij enkele stembureaus was de bewijzering niet in orde waardoor onnodig extra 
afstand moest worden afgelegd. 
De voorzitters van de stembureaus worden bij de volgende verkiezingen extra 
geïnstrueerd om te voorkomen dat mindervaliden te lang staand moeten wachten. 
Indien nodig zal een extra zitruimte bij het stembureau worden gecreëerd. Het vierde 
stembureaulid zal de taak krijgen hierin te begeleiden. 
 

4. Zorgen dat het telproces snel en goed kan verlopen en zo de (voorlopige) uitslag 
tijdig in bezit is van het hoofdstembureau. 
Onze gemeente was bij de tweede Kamerverkiezingen een van de laatste 
gemeenten in Zeeland waarvan de voorlopige uitslag bekend werd gemaakt. Dit had 
enerzijds te maken met de niet goed werkende verkiezingsapp en anderzijds door 
het niet alert optreden van het verkiezingsteam. Bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in 2022 zal hier extra op worden gelet en de voorzitters van de 
stembureaus hier nadrukkelijker op worden gewezen. Het verkiezingsteam zal actie 
ondernemen zodra blijkt dat enkele stembureaus achterblijven met de uitslag. 

 
We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




