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datum  21 december 2021 

behandeld door  J. Boons 

ons kenmerk  2021-0174404 

telefoonnummer  14 078 

onderwerp  Opkomstbevordering 

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht op 14, 15 en 16 maart 2022 komt de 

vraag op welke inzet we gaan plegen op het bevorderen van de opkomst bij de 

verkiezingen. In het verleden hebben we gezien dat specifieke doelgroepen als 

bijvoorbeeld jongeren niet altijd geïnteresseerd zijn om te gaan stemmen. Om zoveel 

mogelijk inwoners van Papendrecht enthousiast te maken om hun stem uit te brengen 

zullen we de komende maanden een aantal acties uitzetten. De mogelijkheden tot het 

organiseren van fysieke acties zijn door de huidige coronamaatregelen beperkt en de 

verwachting is dat dit de komende maanden niet veel zal verbeteren.  

De acties zijn te verdelen in drie onderdelen: 

1. Voorlichting over verkiezingsinformatie 

2. Opkomstbevordering 

3. Promotie door politieke partijen  

 

Ad 1. Voorlichting over verkiezingsinformatie 

Ten aanzien van de communicatie over verkiezingsinformatie gaat het voornamelijk 

om het informeren van de burgers over praktische zaken. Te denken valt aan het 

aankondigen van de verkiezingen, het bekend maken van locaties, zorgen dat 

mensen geïnformeerd zijn over wat nodig is om te kunnen stemmen enzovoort. 

Concrete voorbeelden: 

- Bekendmaken dat de kandidatenlijsten definitief zijn (sluitingsdatum 31 januari 

2022). 

- Datum van de verkiezingen (verkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart omdat de 

Tijdelijke wet Verkiezingen COVID-19 verlengd wordt). 

- Locaties en openingstijden stembureaus. 

- Voorwaarden om te stemmen (legitimatiebewijs, evt. coronapas). 

- De dan geldende coronamaatregelen/-voorwaarden. 

 

Hiervoor zetten we de volgende kanalen in: website, gemeentenieuws, led-schermen, 

social media, huis aan huis informatie. 



 

 
 

Ad 2. Opkomstbevordering 

Als het gaat om opkomstbevordering zullen we de komende maanden (januari tot en 

met maart 2022) minimaal twee acties per maand organiseren. Concrete voorbeelden 

voor zover op dit moment bekend: 

Maand Activiteit Alternatief i.v.m. 
coronamaatregelen 

Januari 2022 Burgemeester bezoekt 
schoolklas en geeft les 

Online verbinding met 
schoolklas 

 Burgemeester benoemt 
komende verkiezingen in 
Nieuwjaarsspeech 

Nieuwjaarsspeech wordt 
verwerkt in een film waarin 
we terugblikken op het jaar 
2021. 

Februari 2022 Verkiezingsbrief 18-jarigen 
+ verwijzen naar filmpje 
(gemaakt i.s.m. Suppord) 

n.v.t. 

 Interview met burgemeester 
in lokale media 

n.v.t. 

Maart 2022 Verkiezingskrant n.v.t. 

 Debat n.v.t. 

 open brief burgemeester in 
De Klaroen met oproep om 
te gaan stemmen 

n.v.t. 

 Filmpje burgemeester met 
oproep om te gaan 
stemmen 

n.v.t. 

 Verkiezingspagina in De 
Klaroen 

n.v.t. 

 

Ad 3 Promotie door politieke partijen 

Politieke partijen hebben zelf diverse mogelijkheden om hun promotie te organiseren 

en daarmee hun partijstandpunten uit te dragen. De griffie ondersteunt hierbij door het 

informeren en uitnodigen van politieke partijen over opkomst bevorderende 

activiteiten. Vanuit de gemeente zijn verkiezingsborden beschikbaar.  

 

Met deze drie onderdelen verwachten we bij te dragen aan het bevorderen van de 

opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Papendrecht. Wij vertrouwen erop u 

hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,                           de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems MSc mr. drs. A.M.M. Jetten  
 
 
 
 
 
 


