Stemmen
1 Op welke locatie gaat u stemmen?
(n=200)
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2%
Anders

Anders, namelijk:



Gemeentehuis
waar ik op dat moment het meest dichtbij ben

Toelichting
Op een andere openbare locatie (bv.
Gemeentehuis, zorghuis, etc.)



Zoveel mogelijk zonder onnodig
tijdverlies

Weet niet



Weet het niet

7%
Weet niet

0%
Ik machtig iemand anders om
voor mij te stemmen

Op een andere openbare locatie
(bv. Gemeentehuis, zorghuis, etc.)
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Op de locatie die op mijn
stembiljet staat aangegeven
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Het stemmen gebeurt met een groot stembiljet waar je met een rood potlood je keuze aan kunt
kruisen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer
terugkeert”
35%

(n=194)
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28%

30%
24%
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20%
15%

8%

10%

6%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee eens





Dat papieren gedoe leid tot prutswerk
Maar dan moet de stemcomputer wel veilig zijn.
Veel sneller en accurater.

Neutraal



Als het maar betrouwbaar is! is niet het meest relevante issue.

Zeer mee
oneens





Beter dubbel of driedubbel geteld dan het schrikbeeld van gecrashte of
gehackte computer systemen.
Computers worden gemanipuleerd en menselijk brein "gelukkig" nog niet
Een groot potlood is altijd beter dan een machine



Maakt mij niet uit

Weet niet
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3 Als u de gemeente een tip mag geven om de stembureaus te verbeteren,
wat zou u dan zeggen?
Toelichting (18%)



























automatiseren
dat deze er niet zo saai uitzien, meer uitstraling hebben
Digitaal stemmen.
Ga handhaven op hangjeugd
Gewone burgers on het stembureau
goed toega
Gratis koffie met peterkoek aanbieden bij binnekomst
iets meer vrijwilligers op de drukke tijdstippen om de doorstroom te verbeteren
ik vind het best oudbollig gaan. Het lijkt me erg inefficiënt. Modernisering lijkt me dan ook
wenselijk
In de huidige tijd kan niet zijn dat we nog met een potlood stemmen!!
Koffie aanbieden
laat alleen ambtenaren toezicht houden en geen politieke kandidaten
maak er een sociaal gebeuren van. Geef de mensen een kop koffie.
Meer p
Meer p
Met burgers werken qua personele invulling
Met minder mensen die bureaus bemannen. Dit kost zo veel te veel manuren
neutrale omgeving
prima zo, mijn inziens
Stemcomputer
stemcomputer invoeren
stemcomputers aanschaffen
toegangkelijkheid, bereikbaarheid
via internet
wat mij betreft gaat het prima.
zo zijn ze goeg

Ik wil geen tip geven (45%)
Weet niet (37%)
Extra toelichting






Die setting achter de kiestafel lijkt op een óns kent ons' onderonsje. Door de jaren heen kom je
altijd de zelfde saaie gezichten tegen die het woord amicaal niet in de mond durven te nemen. Ze
kunnen, willen of mogen nog niet eens spontaan goedendag zeggen. Waarom niet gewoon door
burgers of jongeren die een MAS stage moeten volgen laten uitvoeren. Laat die jongeren ook
ouderen helpen die niet goed raad weten om met een stemcomputer om te gaan! Maak het wat
frisser en vrolijker!
Gratis koffie aanbieden en WEG MET al die ambtenaren en raadsleden die lekker bijbeunen op
zo'n dag. Laat echte burgers dit doen
Overlast doordat kroegbazen zichzelf verrijken en de burgers steeds de KLOS zijn
Ik vind het zo goed
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