
 

 

MEMO 

Aan : Het Presidium 

Van : Griffie/C. Hageman 

Onderwerp : Opkomst bevorderende maatregelen 

Ons kenmerk : 2017023821 

Datum : 12 december 2017 

 

In dit Memo zetten wij voor u uiteen wat de opkomst bevorderende activiteiten zijn die de 

griffie in gedachten heeft. 

Verkiezingskrant 

We gaan een verkiezingskrant maken zoals in 2014. De verspreiding van deze krant zal 

zijn een week voordat de eerste debatbijeenkomsten zullen plaatsvinden. Om de deadline 

van de drukker te halen is het raadzaam de tekst en foto de uiterlijk 15 januari 2018 aan 

te leveren 

Opbouw van de krant: 

Pagina 1. Een wervende voorpagina met belangrijke data, partij standpunten en alles over 

het Hoe en Waar. 

Pagina 2. Een interview met de burgemeester Roest/ Overzicht van data een locaties van 

de verkiezingsdebatten/bijeenkomsten. 

Pagina 3. Stemmen in de Gemeente Bloemendaal, Wanneer wat en hoe? 

Pagina 4 t/m 11 Partijen (oud en nieuw) 

Pagina 12. De Kandidatenlijst 

Bijeenkomsten 

Het voorstel is om net als in 2014, in totaal 5 debatavonden/bijeenkomsten te houden. 

Wij denken aan de diverse mogelijke varianten: 

1. Per dorpskern een debat (de vorm uit 2014) 

2. Variant hierop, in iedere dorpskern een debat met een specifiek thema (sport, 

buitenruimte, veiligheid, ouderenbeleid, grijs en groen.) 

3. In iedere dorpskern een Meet en Greet tussen kiezers en kandidaten (verlevendigt 

met 1 of 2 kleine debatjes, waarbij bekende bloemendalers 1 of 2 vragen stellen. 

Bijvoorbeeld (as donderdag met de mail van jacobien in te vullen 

4. De gemeente/griffie organiseert een slotdebat in de burgerzaal een week voor de 

verkiezingen. 

5. Wanneer zich bij de griffie externe partijen zich aandienen om een 

verkiezingsbijeenkomst te organiseren zal de griffie u op een later tijdstip 

informeren over het uit te werken format 

Brief van de burgemeester aan de 18-jarige kiezer. 

Burgemeester Roest zal een brief sturen naar iedere inwoner die op de dag van de 

verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. 

 

Social Media en de websites (het RIS en de Gemeentelijke website) 

Vanaf de eerste week van februari zullen er stukjes geplaatst worden op de websites met 

informatie over activiteiten en andere wetenswaardigheden. 

Via de social media kanalen die de gemeente Bloemendaal tot haar beschikking heeft 

zullen in deze zelfde periode teksten geplaatst worden om de opkomst bevorderende 

maatregelen te ondersteunen. 
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Tot slot 

Dit memo is een aanzet tot het maken van een plan om in de aanloop naar de 

verkiezingen zoveel mogelijk mogelijkheden te benutten om kiezers te stimuleren het 

debat met de raad aan te gaan en uiteindelijk tot een voor hen goede keuze te komen. 

Mocht het Presidium andere zaken zien die de aandacht verdienen om uitgewerkt te 

worden dan nemen wij deze graag mee. 


