Bijlage 1: verslag bezwaren stembureaus
Nr Naam

Bezwaar
19.35 uur: Kiezer vond het raar dat de hond niet
toegelaten werd in het stembureau. Kiezer wilde
daardoor niet stemmen. Opgelost door hond op te
vangen. Stembureau heeft uitleg gegeven aan kiezer
en aangegeven (in overeenstemming met kiezer) dat
de tip om dit van tevoren ergens te vermelden wordt
1 Stichting Welzijn&Zorg Doven WeZoDo meegenomen/genoteerd.
Meneer had een volmacht voor zijn vrouw, maar de
handtekening op de volmacht kwam niet overeen
(naar onze mening) met die op het id-bewijs. Meneer
2 Lunchcafé De Zoetelaar
was ontevreden hierover en heeft zelf niet gestemd.
3 WZC De Morgenster
Geen
4 KBS De Paulusschool
Geen
5 Basisschool De Jacobsvlinder
Geen
Kiezer maakte bezwaar dat er geen beveiliger
6 Castellum Palensteyn
aanwezig was.
De bereikbaarheid van het stembureau is veel over
geklaagd. Onduidelijk.
Eenmaal in de school is het lokaal waarin wij zaten
7 MBO Rijnland
moeilijk vindbaar.
In de ochtend gaf een kiezer aan dat de stemhokjes
scheef moesten staan. De hokjes stonden echter
8 Wijkservicecentrum De Spil
goed.
-Een aanmerking dat de tafel van de stemlokaalleden
(te) recht achter de hokjes staan.
-Tip om met een bordje aan te geven dat honden en
9 IKC Stella Nova
huisdieren niet toegestaan zijn.
10 Recreatieruimte Bijdorp
Geen
* Opmerking t.a.v. bewoording op stempas:
geldigheid verstrijkt i.p.v. verlopen.
* Dhr. X. (stadscentrum) heeft geen lijst ontvangen.
* Verblijfskaart voor Nld die geldig is staat niet bij de
11 Stadhuis
identiteitsdocumenten. Klopt dit wel?
12 Stadstheater
Veel opmerkingen over de slechte vindbaarheid.
- Bewoners van het Leiwater hadden gister gebeld en
hen werd verteld dat er bij Albrandswaard geen
stembureau was.
- Bewoners 2715 HB worden naar o.a. het Kruiswater
15 Wooncomplex Albrandswaard
verwezen terwijl Albrandswaard naast de deur is.
16 Speelboerderij Het Buitenbeest
geen
Stembureau moeilijk bereikbaar voor mensen met
o.a. scootmobiel. Rollerbaan is niet breed genoeg en
18 Basisschool De Vuurvogel
bovendien slecht te vinden (achter struiken).
19 IKC De Piramide
20 Buurthuis 't Anker

Geen
- Langere ketting aan potlood (bij invalidenhokje) zou
wenselijk zijn.

21 Kindcentrum Toverberg
22 SBO Horizon

23 IKC De Watersnip
24 Buytenwegh stichting Middin
25 REAKT
26 RK Basisschool 't Schrijverke

27 IKC Klimboom
28 WelThuis Buytenhaghe
29 Verpleeghuis Vivaldi
31 Het Fregat
32 IKC De Tjalk
33 RK Kerk De Doortocht
34 LangeLand Ziekenhuis

35
38
39
41
42
43
44
45
48

Kindcentrum de Touwladder
Dienstencentrum Petuniatuin
Gebouw 't SegheWaert
BS De Hofvijver
Basisschool Meester Verwers
Ichthuskerk
Basisschool Noordeinde
Wijkgebouw 't Span
RK Kerk Tabor

49 Zoebas
50 Montessorischool De Trinoom

51 Montessorischool De Trinoom

52 Oosterkerk

- Geen kiezerslijst ontvangen.
Geen
Geen
Mw heeft een vervangende stempas aangevraagd en
gekregen, alleen is deze niet geldig. Shift 1 zou dit
uitzoeken, alleen is dit niet gebeurd. Mw. is nu 2 keer
voor niets geweest.
Stempas gemeente Den Haag was ongeldig, geen
kiezerspas aangevraagd.
Geen
Geen
Meerdere kiezers klagen over het feit dat het
stembureau op de stempas niet het dichtsbijzijnde
stembureau is. Dit was ook bij eerdere verkiezingen
het geval.
1 Kiezer maakte bezwaar, dat de meegenomen hond
niet mee in het stemlokaal mocht.
Geen
Geen
Het hek van de school klemde waardoor kiezers
moeilijk binnen kwamen.
Geen
Geen
Hond mocht niet naar binnen, "dus" liepen 2 mensen
boos weg, ondanks aanbod beveiliger even buiten op
de hond te passen. Ook waren ze niet bereid om de
beurt te gaan helaas.
Geen
Geen
Niet goed bereikbaar. Door de school heen lopen.
Geen goede stembus (vuilnisbak).
Geen
Geen
Geen
Geen
* Bewegwijzering stembureau nauwelijks
aangegeven.
*Beweeghulp ontbreekt.
* Op stempas staat niet dichtstbijzijnde stembureau
afgedrukt.
* Slechte verdeling stembureaus over de wijk.
* Bij bezoek burgemeester + afgevaardigden zijn de
stemhokjes verplaatst. Ruimte is te smal
* Tel. gemeld + hulplijn app.
Geen
Een kiezer geeft aan dat het verspilling van
belastinggeld is dat zoveel stemburo's dicht op elkaar
in een gebied zijn geplaatst.
Kiezer heeft bezwaar tegen open stemhokjes i.v.m.
privacy.
Een mevrouw heeft geen kiezerslijst ontvangen.

54
55
56
57
58

Middin-Heemburgh
Woongroep Shaanti Dhaam
Stadsboerderij De Weidemolen
Basisschool De Oranjerie
Wijkcentrum Oosterpoort

59 Wijkpost Rokkeveen
60 Stadsboerderij De Balijhoeve

61 IKC De Waterlelie

62 IKC De Edelsteen
63 Prins Clausschool

64
65
66
68

Kerkelijk Centrum De Regenboog
RK Kerk De Wijngaard
IKC Het Palet
Buurtcentrum De Vlieger

69 Basisschool De Saffier

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Iemand had een klacht over het "dichtstbijzijnde"
stembureau. Dat was veel verder dan de werkelijk
dichtstbijzijnde.
Geen
Mevrouw werd er door de voorzitter op gewezen dat
zij niet met haar man in een hokje mocht staan.
Maakte daar overduidelijk bezwaar tegen. Nadat ze
zelf gestemd had kwam zij hierover nogmaals bij de
voorzitter beklag doen.
Verzoek aan een heer om zijn hond naar buiten te
brengen.
Deze man raakte licht geïrriteerd en weigerde op
grond hiervan niet te stemmen. Mijnheer heeft
stempas meegenomen.
Geen
Een had een klacht over gebrek aan licht in een
stemhokje; opgelost door extra licht toe te voegen
dmv verplaatsen ledstrip.
Geen
Geen
Geen
Mevrouw had 's ochtends gestemd en wilde voor
haar man in de avond stemmen. Wij hebben dit
geweigerd. Mevrouw was boos dat zij hier niet over
geïnformeerd was in de ochtend.

