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Geachte leden van de raad,  
 
In 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen worden deze 
verspreid over maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart.  
 
De organisatie van het stemproces en alles wat daarbij komt kijken wordt zoals gewoonlijk 
uitgevoerd door het Klant Contact Centrum (hierna: KCC). Net zoals vorig jaar bij de Tweede 
Kamerverkiezingen brengt de organisatie naast de reguliere werkzaamheden extra aandachtspunten 
met zich mee vanwege geldende coronamaatregelen. Stemlokalen worden coronaproof ingericht, 
het vervroegd stemmen wordt georganiseerd en extra stembureauleden worden geworven. 
 
In oktober 2021 is vanuit de Rijksoverheid een actieplan Toegankelijk Stemmen gedeeld met de 
organisatie van de verkiezingen. In dit actieplan staat dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk 
dienen te zijn.Ook wordt naar aanleiding van dit actieplan de landelijke informatie over 
verkiezingen toegankelijker gemaakt door de Rijksoverheid en wordt aandacht geschonken aan een 
goede opleiding van stembureauleden. Digitale toegankelijkheid en dienstverlening is ook een 
onderdeel van het actieplan. Digitale dienstverlening voor inwoners wordt voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen ingericht door het KCC. Natuurlijk blijft het ook altijd mogelijk om in 
persoon of per brief zaken voor de verkiezingen te regelen. 
 
(Digitaal) aanvragen vervangende stempas en schriftelijke volmacht  
Burgers kunnen een vervangende stempas of schriftelijke volmacht aanvragen via de gemeente. 
Vanwege de coronamaatregelen en door de uitvoer van het actieplan Toegankelijk Stemmen is het 
aanvragen van een vervangende stempas of schriftelijke volmacht digitaal mogelijk gemaakt. Een 
vervangende stempas of schriftelijke volmacht dient uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur ’s 
middags aangevraagd te zijn via de website van de gemeente. Mocht het niet lukken om dit online 
aan te vragen, is het gemeentehuis op inloop te bezoeken voor het vervangen van een stempas of 
een schriftelijke volmacht.  
 
Stemlokalen 
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De Kieswet schrijft 
eisen voor waaraan een lokaal moet voldoen om als toegankelijk te worden aangeduid. Ook worden 
aanvullende eisen gesteld in het kader van de coronamaatregelen. Deze eisen zijn vastgelegd in de 
Tijdelijke Wet Verkiezingen COVID-19. Het KCC heeft alle gebruikelijke stemlokalen aan de hand 
van deze twee wetten getoetst. Na toetsing blijkt een aantal lokalen niet te voldoen aan de eisen. 
Deze zijn vervangen door alternatieve lokalen die wel aan de eisen van beide wetten voldoen.  
 
Het vervroegd stemmen vindt plaats op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022. In de 
Tijdelijke Wet Verkiezingen COVID-19 is vastgelegd dat een gemeente van onze grootte tijdens het 
vervroegd stemmen twee stemlokalen dient te openen. Vanwege de grote geografische spreiding 
binnen de gemeente, is ervoor gekozen om meer lokalen dan de wettelijke verplichting te openen. 
Kiezers kunnen zich zo beter verspreiden over de verschillende stemlocaties, zodat er minder 
mensen tegelijk aanwezig zijn in een stemlokaal.  
 
In de bijlage vindt u een overzicht van de (gewijzigde) stemlokalen en de openingstijden tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
 



Stembureauleden 
Net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen is in de Tijdelijk Wet Verkiezingen COVID-19 bepaald 
dat een stembureau uit minimaal 8 leden bestaat. In de normale situatie bestaat het stembureau uit 
minimaal 7 leden. De leden voeren hun taken als stembureaulid uit in twee ploegen. De acht of 
meer leden voeren na sluiting van het stembureau ook de telling van de stemmen uit. Tijdens de 
telling van de stemmen op woensdag 16 maart vanaf 21.00 uur zal de bezetting van de stembureaus 
aangevuld worden met extra tellers.  
 
Het tellen van de stemmen 
Het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 16 maart 2022 vindt vanaf 21.00 uur 
plaats in het stemlokaal waar die dag ook gestemd is. De stemmen die zijn uitgebracht op maandag 
14 maart en dinsdag 15 maart worden op woensdag 16 maart vanaf 09.00 uur geteld. De telling 
gebeurt door het gemeentelijk stembureau. Het tellen van de vervroegde stemmen zal plaatsvinden 
in Sporthal De Bosdries in Berg en Terblijt. De telling van de stemmen is openbaar maar de uitslag 
wordt, om geen kiezers te beïnvloeden op de verkiezingsdag, pas na 21.00 uur bekend gemaakt. De 
locaties en tijden van het tellen van de stemmen zijn gepubliceerd op de website van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul (www.valkenburg.nl/verkiezingen). 
 
Coronamaatregelen in de stemlokalen 
De verkiezingen worden zo veilig mogelijk georganiseerd. Dit betekent, dat zowel de kiezer als de 
stembureauleden de basisregels van de Rijksoverheid in acht nemen. Het is verplicht een 
mondkapje te dragen in het stemlokaal, er wordt 1,5 meter afstand gehouden, handen worden 
gedesinfecteerd en het stemlokaal wordt geventileerd. Daarnaast faciliteert de gemeente een 
aantal voorzieningen, zodat de verkiezingen veilig kunnen verlopen. Zo zijn de stemlokalen 
ingericht met kuchschermen en looproutes. De stemmaterialen worden gedesinfecteerd. In elk 
stemlokaal is er een aparte in- en uitgang gerealiseerd, zodat de kiezers elkaar niet tegenkomen bij 
het betreden en verlaten van het stemlokaal. 
 
In isolatie of quarantaine vanwege corona 
Als een kiezer klachten heeft die passen bij het coronavirus, blijft diegene thuis. Ook als een kiezer 
in isolatie of quarantaine zit, kan hij/zij niet gaan stemmen. Iemand anders kan dan namens de 
kiezer gaan stemmen. Die persoon kan door de kiezer worden gemachtigd. Dat kan door de 
achterkant van de stempas van degene die niet in de gelegenheid is om te gaan stemmen in te 
vullen. Ook geeft de kiezer een kopie mee van zijn/haar legitimatiebewijs. Degene die gemachtigd 
is, woont ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul en brengt de volmachtsstem tegelijk uit met 
zijn/haar eigen stem. Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachtsstemmen naast zijn/haar 
eigen stem uitbrengen. Ook de gemachtigde dient zich te legitimeren bij het uitbrengen van de 
stemmen. 
 
Sluiten dienstverlening 
Op woensdag 16 maart 2022 zijn alle stemlokalen geopend en vindt ook de telling van het vervroegd 
stemmen plaats. Hiervoor wordt een aantal ambtenaren ingezet. De reguliere dienstverlening van 
de gemeente zal om deze reden gesloten zijn op woensdag 16 maart 2022. Voor spoedzaken 
omtrent verkiezingen is de gemeente telefonisch bereikbaar. Overige spoedmeldingen zullen door 
de meldkamer worden afgehandeld. 
 
Opkomstbevordering 
De gemeente zet zich tijdens deze verkiezingen op verschillende manieren in om haar inwoners naar 
de stembus te trekken. Het KCC, de griffie en afdeling communicatie hebben een opkomstcampagne 
opgezet. Een hoge opkomst is gewenst om ervoor te zorgen, dat de nieuwe gemeenteraad door een 
zo breed mogelijke groep van onze inwoners wordt gekozen. De nieuwe samenstelling van de 
gemeenteraad wordt hiermee dan ook een afspiegeling van de keuze van de inwoners van onze 
gemeente.  
 
Doel van de campagne is om elke inwoner goed en eenvoudig te informeren over te maken keuzes 
tijdens de verkiezingen zodat de weg naar de stembus beter/sneller gevonden wordt.  In de 
campagne werken we met redenen om te stemmen. Met medewerking van enkele inwoners 
verspreiden we door de hele gemeente beeldmateriaal waarin zij ons vertellen wat voor hen een 
reden is om te gaan stemmen. Het gaat om mannen en vrouwen die in leeftijd variëren van 20 jaar 



tot en met 70+. We hopen zo een herkenbaar beeld te creëren dat een groot deel van de inwoners 
aanspreekt.  
 
Extra aandacht wordt geschonken aan nieuwe Nederlanders en jongeren. De oudere inwoner wordt 
zoveel mogelijk bereikt door de verspreiding van een gedrukt huis-aan-huis verkiezingsblad. Bij de 
Mazjerang van maart wordt geheel in verkiezingsstijl een bijlage toegevoegd. Ook wordt er op 12 
maart een verkiezingsdebat georganiseerd door TV Valkenburg. Verder is er op zowel onze eigen 
sociale media als bij lokale media aandacht voor de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen.   
 
Financiën 
Naast de bestaande begroting aangaande verkiezingen, is door de Rijksoverheid extra budget 
beschikbaar gesteld. Vanuit dit budget worden de extra kosten zoals extra stembureauleden of 
extra materialen betaald, die het gevolg zijn van de uitvoering van de Tijdelijke Wet Verkiezingen 
COVID-19.  
 
Communicatie  
Alle procedures rondom stemmen, de locaties van de stemlokalen, de toegankelijkheid en alle 
coronamaatregelen worden op de volgende wijze gecommuniceerd aan de kiezers in Valkenburg aan 
de Geul: 

• Huis-aan-huisbiljetten met stemlokalen; 

• Gemeinte Mazjerang; 

• Lokale media; 

• Website (www.valkenburg.nl/verkiezingen); 

• Vlaggen en borden bij de ingang van de stemlokalen;  

• Bij vervangen stembureaus worden aanduidingen van de vervanging geplaatst; 

• Medewerkers en bewoners van zorgcentra Oosterbeemd en Fonterhof worden separaat 
ingelicht. 

 
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M.M.T. Prevoo 
burgemeester 
 
  



Bijlage 
 
Overzicht stemlokalen 
In onderstaande tabellen wordt er een overzicht weergegeven van de stemlokalen en de 
openingstijden tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen. De volgende locaties zijn aangewezen als 
stemlokaal voor vervroegd stemmen: het stadhuis, gemeenschapshuis ’t Geboew en 
gemeenschapshuis ’t Vöske.  
 

Icoon Legenda 

 Rolstoeltoegankelijk 

Θ Beperkte toegang voor bewoners en personeel 

 
 

Maandag 14 maart 2022 

 Stemlokaal Toegankelijkheid Openingstijden 

1 Stadhuis  07.30 uur – 21.00 uur 

2 Gemeenschapshuis ’t Geboew  07.30 uur – 21.00 uur 

3 Gemeenschapshuis ’t Vöske  07.30 uur – 21.00 uur 

 
Dinsdag 15 maart 2022 

 Stemlokaal Toegankelijkheid Openingstijden 

1 Stadhuis  07.30 uur – 21.00 uur 

2 Gemeenschapshuis ’t Geboew  07.30 uur – 21.00 uur 

3 Gemeenschapshuis ’t Vöske  07.30 uur – 21.00 uur 

4 Zorgcentrum Oosterbeemd  Θ 10.00 uur – 12.00 uur 

5 Zorgcentrum Fonterhof  Θ 14.00 uur – 16.00 uur 

 
 

Woensdag 16 maart 2022 

 Stemlokaal Toegankelijkheid Openingstijden 

1 Stadhuis  07.30 uur – 21.00 uur 

2 Shimano Experience Center  07.30 uur – 21.00 uur 

3 Grand Hotel Voncken  07.30 uur – 21.00 uur 

4 Hockeyvereniging Sjinborn  07.30 uur – 21.00 uur 

5 Gemeenschapshuis De Blokhut  07.30 uur – 21.00 uur 

6 Gemeenschapshuis De Holle Eik  07.30 uur – 21.00 uur 

7 Gemeenschapshuis ’t Geboew  07.30 uur – 21.00 uur 

8 Gemeenschapshuis ’t Vöske  07.30 uur – 21.00 uur 

9 Sporthal De Bosdries  07.30 uur – 21.00 uur 

10 Gemeenschapshuis Cascade  07.30 uur – 21.00 uur 

 
Zorgcentrum Oosterbeemd en Zorgcentrum Fonterhof 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet gewenst om bewoners van zorgcentra naar 
andere stemlokalen te laten gaan. Het KCC heeft Sevagram benaderd om in hun zorgcentra een 
mobiel stembureau met beperkte toegang in te richten. Voor de locaties Oosterbeemd en Fonterhof 
wordt dit ingericht. Beperkte toegang houdt in, dat alleen bewoners en personeel kunnen gaan 
stemmen.  



Op dinsdag 15 maart 2022 van 10.00 uur – 12.00 uur wordt een mobiel stembureau met beperkte 
toegang ingericht bij Zorgcentrum Oosterbeemd. Op dinsdag 15 maart 2022 van 14.00 uur – 16.00 
uur wordt eenzelfde stembureau bij Zorgcentrum Fonterhof ingericht. 
 
Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde niet geschikt als stemlokaal 
Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde zijn niet volledig rolstoeltoegankelijk. Vanuit 
het actieplan Toegankelijk Stemmen dienen alle stemlokalen toegankelijk te zijn voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Hierdoor is het niet mogelijk om gebruik te maken van Hotel Op de 
Boud en Gemeenschapshuis De Beemde als stembureau.  
 
Alternatief voor Hotel Op de Boud 
Hotel Op de Boud bevindt zich in Broekhem Noord, waar gezocht is naar alternatieven. Iets 
noordelijker in Broekhem Noord bevindt zich Hockeyvereniging Sjinborn. De Hockeyvereniging heeft 
een clubhuis met aangrenzend een ruime parkeerplaats. Voor mensen met een lichamelijke 
beperking is het lokaal goed toegankelijk. De parkeergelegenheid is op korte loopafstand. In het 
clubhuis is het mogelijk om een coronaproof stemlokaal in te richten, met looproutes en een aparte 
in- en uitgang. 
 
Alternatief voor Gemeenschapshuis De Beemde 
Gemeenschapshuis De Beemde bevindt zich in Broekhem Zuid. Het alternatief voor 
Gemeenschapshuis De Beemde is Shimano Experience Center. Dit is een lokaal dat eenvoudig 
coronaproof ingericht kan worden en voor mensen met een lichamelijke beperking toegankelijk is. 
Naast het gemeenschapshuis bevindt ook De Polfermolen in Broekhem Zuid. Shimano Experience 
Center en De Polfermolen liggen dichtbij elkaar. Daarnaast wordt De Polfermolen rond de 
verkiezingen nog voor andere (sport)activiteiten gebruikt, waardoor gekozen is voor Shimano 
Experience Center als enige stemlokaal in Broekhem Zuid.  


