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Kennisnemen van 
Nadere informatie m.b.t. voorbereidingen en verplichtingen Tweede Kamerverkiezingen met als doel de verkiezingen 
conform Covid-19 maatregelen veilig te kunnen laten verlopen. 
 
   
 
Inleiding 
Inmiddels is er afgelopen weken meer duidelijkheid gekomen m.b.t. het verkiezingsproces. Naast het goed organiseren 
van de verkiezingen is het ook verplicht om deze veilig en conform de landelijke maatregelen Covid-19 te laten verlopen. 
Afgelopen weken is hier binnen Woerden hard aan gewerkt. In deze Rib willen we op hoofdlijnen aangeven waar we 
staan en welke acties nog benodigd zijn. 
 
   
 
Kernboodschap 
Eind december bent u op hoofdlijnen meegenomen in de voorbereiding op de verkiezingen op 17 maart. Per onderdeel 
willen we u een stand van zaken meegeven en melden waar nog actie benodigd is. 
1. Twee extra stemdagen; Om spreiding op de verkiezingsdag te realiseren is ervoor gekozen ook op 15 en 16 maart 
vervroegd te stemmen. Deze dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die binnen de risicogroepen vallen. Wij zullen hier 
vanuit de communicatie op inzetten aansluitend op de landelijke campagne die er ook zal zijn. De openingstijden zijn 
inmiddels door het ministerie van BZK vastgesteld. Deze zijn gelijk aan die van woensdag 17 maart, dus van 7.30 uur tot 
21.00 uur. Woerden voorziet op 15 en 16 maart in 7 stembureaus. De locaties zijn genoemd in de vorige Rib. 
2. Extra beveiliging; Extra beveiliging is noodzakelijk om de verkiezingen veilig en eerlijk te laten verlopen. Het is niet 
toegestaan de stembussen onbeheerd achter te laten. Er is voor gekozen om de stembussen van 15 en 16 maart naar 
het gemeentehuis te verplaatsen. Voor dit proces zijn de voorgeschreven en verplichte handelingen bekend gemaakt bij 
de organisatie van de verkiezingen. 
3. Huren containers of extra locaties; De 25 stemlocaties binnen de gemeente Woerden zijn getoetst op 
toegankelijkheid en of de locaties geschikt zijn om de maatregelen te kunnen naleven. Conclusie van het door ons 
ingezette onderzoek is, is dat er 7 locaties zijn afgevallen. Er zijn 5 nieuwe locaties gevonden en voor de overige 2 
locaties wordt nu een tijdelijke oplossing ingezet (containerbouw). Voor wat betreft deze laatste 2 locaties worden deze 
coronaproof ingericht en zijn toegankelijk voor mindervaliden. 
4. Nieuwe stembureauleden; in de gemeente Woerden is veel campagne gevoerd om nieuwe stembureauleden te 
werven. Behalve een oproep op onze website en bij www.elkestemtelt.nl is er ook een oproep door de burgemeester 



gedaan bij NPO1. Dit alles heeft er toe geleid dat er ruim 400 nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen en verwerkt. Wij 
hebben geen leeftijdsgrens gehanteerd, maar lieten dit over aan de verantwoordelijkheid van de leden zelf. Uiteindelijk 
moesten er 480 functies worden ingedeeld en er is nog een reservebestand van ongeveer 100 leden. 
5. Uitbreiding aantal volmachten; Het aantal volmachten voor deze verkiezing is definitief bepaald op 3. Onze 
softwaresystemen zijn inmiddels aangepast. Onze verwachting is dat veel mensen gebruik maken van de extra volmacht. 
Dit zou mooi zijn, omdat dit de drukt op de stembureaus verminderd. 
6. Desinfectie- en andere veiligheidsmaterialen; Alle benodigde materialen zijn aangeschaft en worden over de 
locaties verdeeld. Daarnaast zullen op de locaties looproutes e.d. worden aangebracht. Dit zal op veel plaatsen in de 
vorm van bestickering gaan. Hiervoor zijn de nodige acties voor het proces uitgezet zodat alles op tijd gerealiseerd is. 
7. Stemmen per brief; alle gemeenten wachten nog steeds op de volledig uitgewerkte procedure van het briefstemmen. 
Uiteraard is het proces in grote lijnen wel bekend. Zo kunnen 7300 inwoners van de gemeente Woerden (deze zijn 70 jaar 
of ouder) vanaf 10 maart per brief stemmen. Deze groep kiezers krijgen niet alleen hun stempas thuisgestuurd, maar ook 
een set papieren om per brief te stemmen. Voor het stemmen per brief hebben we 1 inleverpunt ingericht, nl. in de 
centrale hal van het gemeentehuis. We willen de de 70 plusser stimuleren om de briefstem per PostNL te versturen, 
zodat er minder bewegingen zijn voor deze kwetsbare groep kiezers. Daarnaast blijft het mogelijk dat deze groep kiezers 
hun briefstem toch ook nog op een regulier stembureau kan inleveren. 
 
Tot slot.  
De digitale verkiezingsborden worden in de week van 22 februari in onze gemeente geplaatst. 
Informatie of vragen over het organiseren van verkiezingsmarkten of andere verkiezingsactiviteiten kunt u stellen aan het 
team Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). 
 
   
 
Financiën 
De minister heeft voor de komende verkiezingen extra geld ter beschikking gesteld om de opgelegde maatregelen tot 
uitvoering te kunnen brengen. Het bedrag van € 80.000 zal sowieso volledig besteed zijn aan deze maatregelen en in 
april/mei kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de totale kosten. Via de algemene Corona Rib zult u op de 
hoogte worden gehouden. 
 
   
 
Vervolg 
 
 
   
 
Bijlagen 
1. digitaal verkiezingsbord  
2. overzicht stemlocaties op maandag en dinsdag (15 en 16 maart) 
3 overzicht stemlocaties op woensdag 17 maart. 





Stemlocaties op 15 en 16 maart 2021 in de gemeente Woerden  
 

Nr. Naam Adres Postcode  Woonplaats 

1* Grand Salon Plein 7 Kerkplein 18 3441 BG Woerden 

11* Stichting Sinar Maluku Stromenlaan 132 A 3448 CH Woerden 

15* Gemeentehuis Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden 

16* Het Baken Beneluxlaan 3 3446 GS Woerden 

22* Recreatiecentrum H2O De Uithof 1 3481 CT Harmelen 

23* MFC Milandhof Middenweg 2 3474 KC Zegveld 

25* MFC de Schulenburch Overstek 2 3471 EJ Kamerik 

• Nr. met een * zijn op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend.  



Stemlocaties op woensdag 17 maart 2021 in de gemeente Woerden 
 

Nr. Naam Adres Postcode  Woonplaats 

1* Grand Salon Plein 7 Kerkplein 18 3441 BG Woerden 

2 Zorgcentrum ’t Oude Landt Park Oudeland 60 3443 AH Woerden 

3 De Willemshoeve Utrechtsestraatweg 32 3445 AS Woerden 

4 Tennisvereniging VEP Talma-lanen 47 B 3445 TH Woerden 

5 Jan de Bakkerschool  Irisstraat 2 3442 XH Woerden 

6 ICCW (moskee) Essenlaan 3 (hoek Populierstraat / 
Hazelaarstraat 

3442 JE Woerden 

7 Brediushonk  Kievitstraat 40 3443 BG Woerden 

8 Sporthal Thijs van der Polshal Jozef Israëlslaan 58 3443 CT Woerden 

9 Rehobothkerk Woerden  Leidsestraatweg 130  3443 BZ Woerden 

10 Ontmoetingcentr. Kruiskerk Mesdagplein 4 3443 CD Woerden 

11* Stichting Sinar Maluku Stromenlaan 132 A 3448 CH Woerden 

12 WC Molenvliet, het Orakel van Woerden Molenvlietbrink 240 3448 HS Woerden 

13 Maranathakerk Molenvlietbaan 10 3448 DC Woerden 

14 Nabij BSO Rakkers Paardebloemweide 38 3448 TL Woerden 

15* Gemeentehuis Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden 

16* Het Baken Beneluxlaan 3 3446 GS Woerden 

17 Gymzaal Margrietschool Oeralstraat 7 3446 BT Woerden 

18 De Regenboogschool Kallameer 2 3446 JG Woerden 

19 Dorpshuis Harmelen Schoollaan 8 3481 GH Harmelen 

20 ‘Het Trefpunt’, Centrum NH Kerk Iepenlaan 2 3481 XA Harmelen 

21 MFC Dezibel Wilhelminalaan 1 3481 VC Harmelen 

22* Recreatiecentrum H2O De Uithof 1 3481 CT Harmelen 

23* MFC Milandhof Middenweg 2 3474 KC Zegveld 

24 Verenigingsgebouw Elim Burg. Talsmaweg 18 3471 CM Kamerik 

25* MFC de Schulenburch Overstek 2 3471 EJ Kamerik 

• Nr. met een * zijn ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend.  
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