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1. Inleiding 
Op donderdag 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Met de 
installatievergadering komt er een eind aan het project ‘Heel Steenbergen Stemt’ en kan er 
teruggekeken worden op dit bijzondere project. Het project ‘Heel Steenbergen Stemt’ had als doel de 
bewustwording en de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen.  
 
In deze evaluatie wordt verantwoording afgelegd over de diverse activiteiten die in dit kader zijn 
georganiseerd en waarmee uitvoering is gegeven aan het door het presidium vastgestelde draaiboek 
en het budget. 
 
2. Opdracht 
In de raadsvergadering van 3 november 2016 heeft de gemeenteraad unaniem een motie 
aangenomen waarin opgeroepen wordt om “op een energieke manier” stemgerechtigden op te 
roepen om te gaan stemmen en daarmee de opkomst te verhogen.  
 
Met deze motie als opdracht is de griffie aan de slag gegaan met het opstellen van het draaiboek 
voor de verkiezingen, waarbij met nadruk aandacht is besteed aan diverse mogelijkheden, 
uitgevoerde onderzoeken en succesverhalen rondom opkomstbevorderende maatregelen. 
 
3. Voorbereiding en vaststelling draaiboek opkomstbevorderende maatregelen 
Op 16 januari 2017 zijn de fractievoorzitters en partijvoorzitters separaat door de burgemeester 
geïnformeerd over de verkiezingen, waaronder het aanvragen van een VOG en de screening van 
beoogd wethouders, en op hoofdlijnen is een toelichting gegeven op het draaiboek in wording. Op 5 
april 2017 is onder leiding van de burgemeester de inhoud van het draaiboek gepresenteerd aan de 
politieke partijen waarna deze op 13 april 2017 door het presidium is vastgesteld. Op maandag 11 
december 2017 is tijdens een informatieavond de planning en de projecten uit het draaiboek aan de 
raad gepresenteerd. Op donderdag 21 december 2017 (3 maanden voor de verkiezingen) heeft de 
burgemeester tijdens een perspresentatie de opkomstbevorderende maatregelen gepresenteerd. 
 
Het op 13 april 2017 vastgestelde draaiboek Steenbergen Stemt uit twee hoofdonderdelen: het 
verkiezingsproces en de opkomstbevorderende maatregelen. Het draaiboek benoemt in de eerste 
plaats alle stappen die doorlopen (moeten) worden in het verkiezingsproces tot en met de 
benoeming van het nieuwe college en verwijst hierbij naar de wettelijke en lokale regels die daar bij 
horen, waarvan de uitvoering primair bij de afdeling Burgerzaken ligt. 
 
Daarnaast wordt in het draaiboek uitvoerig stilgestaan bij de opdracht die gegeven is door de raad 
om de opkomst te verbeteren ten opzichte van de verkiezingen van 2014. Mede gebaseerd op twee 
onderzoeksrapporten naar effectieve activiteiten rondom opkomstbevordering worden in het 
draaiboek activiteiten vastgesteld die gezamenlijk voldoende effect hebben om mensen ertoe te 
bewegen om te gaan stemmen. Dat zijn op volgorde: 

a) Aandacht lokale en social media 
b) Meer stemlokalen 
c) Stemhulp 
d) Verkiezingsfestival 
e) Gerichte campagne voor doelgroep 
f) Versturen brieven, algemeen en eerste keer stemmers. 
g) Posters en billboards 
h) Overige zaken: waaronder uitleg over het stemproces, communicatie over de stembureaus 

en een project in samenwerking met ’t R@velijn. 
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Zoals in het draaiboek is aangegeven, vallen onder deze maatregelen niet langere openstelling 
stemlokalen (2.2F.) en het versturen van herinneringsberichten (2.2i). 
 
Met het vaststellen van het draaiboek en de daarbij behorende activiteiten heeft het presidium 
tevens ingestemd met een uitvoeringsbudget van € 50.000,-. Dit budget omvat niet alleen de 
opkomstbevorderende activiteiten, maar betreft ook andere zaken als het inwerkprogramma van de 
raad. Vanwege dat de uitvoering van het draaiboek en de opkomstbevorderende activiteiten primair 
onder aansturing en begeleiding van de griffie is komen te liggen, is het beheer van dit budget 
toegevoegd aan de griffie. Vanwege de onderverdeling van de kosten is een budget van € 32.000,- 
beschikbaar gesteld voor de opkomstbevorderende maatregelen en het afscheid van de 
gemeenteraad. 
 
4. Uitvoering 
Voor de uitvoering van de opkomstbevorderende maatregelen uit het draaiboek verkiezingen was 
een project in het leven geroepen. De projectgroep verkiezingen had als taak de verschillende 
projecten voor te bereiden en uit te voeren. De projectgroep kwam wekelijks bij elkaar en besprek 
ontwikkelingen rondom de organisatie van de verkiezingen en veelal op hoofdlijnen de 
opkomstbevorderende projecten. De projectgroep stond onder leiding van de griffie en bestond 
verder uit een medewerker communicatie, de projectleider verkiezingen van de afdeling Burgerzaken 
en de kabinetchef. De uitvoering van de projecten lag voornamelijk bij de griffie en communicatie.  
Daarnaast waren voor de op detailniveau voorbereiding van projecten  en activiteiten overige 
overlegmomenten georganiseerd. 
 
De stuurgroep bestond uit de driehoek, burgemeester, secretaris en griffier. In de stuurgroep werden 
besluiten genomen over beslissende keuzes, waaronder over budget, aanpak en opzet van 
activiteiten en de inzet van personeel. 
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5. Beschrijving en verantwoording opkomstbevorderende maatregelen 
 

Project Communicatie en bewustwording Heel Steenbergen Stemt 

Draaiboek 2.2A. Aandacht lokale en social media 
2.2H. Posters en billboards 
2.2J. Overige zaken, met nadruk: 1,2, 3, 5, 6, 8, 9.  

Doel Bekendheid over de verkiezingen vergroten en door toegankelijke voorlichting 
de drempel om te gaan stemmen te verlagen en daarmee de opkomst te 
verhogen.  

Uitgangspunten Onbekendheid, onvoldoende betrokkenheid en onzekerheid over het stemmen 
zijn belangrijke redenen voor mensen om niet te gaan stemmen1. Bij het 
opstellen van het draaiboek verkiezingen zijn onderzoeken betrokken van de 
gemeente Almere en de gemeente Rotterdam. De successen en aanbevelingen 
uit deze rapporten hebben de basis gelegd voor de communicatie aanpak.  
 
Uit onderzoek blijkt dat structurele en herkenbare communicatie het beste 
werkt om bewustwording bij kiezers te bevorderen en de drempel te verlagen. 
Een keerzijde is dat ervoor gewaakt moet worden dat de doelgroep niet 
verkiezingsmoe wordt.  
 
Dat leidt tot de volgende uitgangspunten: 

 De communicatie moet een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken.  

 De communicatie moet herkenbaar zijn en erop gericht zijn om mensen te 
enthousiasmeren, te betrekken en te informeren over de verkiezingen om 
hierdoor de drempel om te gaan stemmen zo laag mogelijk te maken. 
 

Uiteindelijk vallen alle activiteiten uit het draaiboek die de afgelopen periode 
zijn uitgevoerd onder  de noemer communicatie. Alle activiteiten waren in 
essentie erop gericht om aandacht te genereren voor de verkiezingen. Over de 
projecten waarvoor specifieke aandacht is gevraagd in het draaiboek wordt 
separaat een toelichting op gegeven. 

Activiteiten  Door een lokale ontwerper is het logo Heel Steenbergen Stemt ontworpen. 
Het logo is officieel gepresenteerd tijdens de persbijeenkomst op 21 
december 2017. 

 In navolging van het logo ontwerp zijn hiervan ook spandoeken ontworpen 
die 4 weken voor de verkiezingen door de buitendienst zijn opgehangen. 
Voor de locaties is uitgegaan van de 11 locaties verspreid over de kernen die 
ook gebruikt worden voor de publiekscampagne ‘Wij gaan weer naar 
school’.  

 Na de plaatsing van de verkiezingsborden zijn door de buitendienst op de 
verkiezingenborden een poster met Heel Steenbergen Stemt opgeplakt, op 
de vrije 8e plek. 

 Via social media is de informatiestroom over de verkiezingen toegenomen 
van eens per dag tot 3 of 4 berichten per dag vanaf eind februari (+/- 65 
berichten in totaal vanaf 1 maart tot en met 21 maart). 

 Het Booqi is na oplevering verspreid via de eerste stemmersbrief, alle 
supermarkten, de sportkantines, gemeenschapshuizen, het jeugdhonk en 
via de receptiebalie van het gemeentehuis. 

                                                           
1
 Verbetering op komst: een verkenning naar een effectieve gemeentelijke inzet van communicatiemiddelen 

voor de opkomst bij lokale  verkiezingen. November 2016. Julien van Ostaaijen, e.a., Tilburg University. 
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Aanpak Bij de opstart van de 
campagne is een overzicht 
gemaakt van de activiteiten 
uit het draaiboek en het 
geschatte aantal uren die 
nodig zouden zijn per 
activiteit. Het betreft dan de 
activiteiten genoemd onder 
de noemer 2.2A, 2.2H en 
2.2.J. Naar aanleiding hiervan 
zijn naast de beschikbare 
uren op de griffie aanvullende 

uren ingehuurd bij de afdeling communicatie voor de uitvoering van diverse 
activiteiten. 
 
De berichtgeving over de verkiezingen zijn in de eerste plaats vormgegeven 
rondom de wettelijke berichtgevingen, bijzondere activiteiten binnen de 
verkiezingscampagne en het ‘maandelijkse aftelmoment’.  Het maandelijks 
aftelmoment kon zijn een activiteit die op deze dag is gelanceerd of een bericht 
op social media om aandacht te vragen voor nog zoveel maanden tot aan de 
verkiezingen. De algemene en oproepgerichte berichten over de verkiezingen 
zijn eind 2017 stapsgewijs opgestart met uiteindelijk een voortdurende 
berichtencampagne de laatste maand tot aan de verkiezingen.  
 
De slogan ‘Heel Steenbergen Stemt’ is bewust gekozen om te benadrukken dat 
de verkiezingen alle inwoners in de gemeente Steenbergen aangaan. In de 
diverse communicatie-uitingen is waar mogelijk steeds de term ‘Heel 
Steenbergen Stemt’ genoemd. Rondom deze slogan is een beeldmerk 
ontworpen die gedurende de campagne op verschillende manieren (zichtbaar) 
terug is gekomen. Om te zorgen voor herkenbare en vindbare (en beheersbare) 
communicatie is in eerste instantie steeds uitgegaan van de Facebook pagina 
van de gemeenteraad, is een eigen herkenbaar logo ontworpen en  is zoveel als 
mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde terminologie en digitale doorlinks 
(#heelsteenbergenstemt). Een aandachtspunt hierbij is het bereik onder 
jongeren, die inmiddels veelal andere vormen van social media gebruiken. 
 
In lijn met het identiteitstraject – ‘ik ben iemand in de gemeente Steenbergen’- 
is in de communicatie ook aandacht besteed aan het persoonlijk aanspreken van 
de kiezer: “Heel Steenbergen Stemt, jij dus toch ook?” 
 
Met het oog op de jonge stemmer is een Booqi ontworpen om te verspreiden bij 
de uitnodiging voor het verkiezingsfestival. Met het Booqi werden meerdere 
doelen beoogd. Het was in eerste instantie bedoeld als aantrekkelijke 
informatiebron voor de doelgroep die niet de krant leest of de gemeente volgt 
op sociale media. Daarnaast was het Booqi ook bedoeld als middel om aandacht 
te vragen voor het verkiezingsfestival en de optredende artiesten.  

Kosten € 6.000,-, waarin de uren van de afdeling communicatie nog niet zijn 
meegerekend. 

Reflectie Terugblikkend op de communicatiecampagne kan gesteld worden dat er is 
voldaan aan de opdracht, zoals geformuleerd in de motie. De campagne ‘Heel 
Steenbergen Stemt’ lijkt te zijn omarmd als verbindende spreuk voor de 
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verkiezingen. De (enkele) feedback die ontvangen is op de diverse berichten en 
activiteiten is overwegend positief. Berichten zijn veelvuldig gedeeld en door het 
goede gebruik van #hashtags hebben enkele berichten ook een groot bereik 
gehad (= het aantal personen die het bericht op hun Facebookpagina hebben 
gezien). De top 3 berichten die tot 21 maart het grootste bereik hadden waren: 

- Bericht verplaatsing verkiezingsfestival (3,3 duizend) 
- Aankondiging line up verkiezingsfestival (2,8 duizend) 
- Lancering MijnStem (2,4 duizend). 

Aandachtspunten Het is belangrijk om ten behoeve van opkomstbevordering uit te gaan van 
positiviteit en herkenbaarheid. De slogan ‘Heel Steenbergen Stemt’ heeft 
hieraan bijgedragen. Geadviseerd wordt om voor de volgende verkiezingen deze 
slogan te handhaven. 
 
Om met de social media campagne een zo groot mogelijke doelgroep te 
bereiken is het te adviseren om onderzoek te doen naar meerdere en nieuwe 
vormen van social media en voor de start van de campagne deze platforms in te 
richten en bekend te maken. 
 
In de communicatieaanpak is de lijn gevolgd van structurele opbouw met een 
piek in de slotmaand voor de verkiezingen. Deze werkwijze draagt bij aan 
duurzame bewustwording. Geadviseerd wordt om voor de volgende 
verkiezingen deze werkwijze te handhaven en hiervoor uren en middelen vrij te 
maken voor het beheer en onderhoud van deze platforms. 

 
 

Project Verkiezingskrant 

Draaiboek 2.2.A Aandacht lokale en social media. 
2.2B Meer stemlokalen. 
2.2J Overige zaken, met nadruk: 3, 4, 6, 10. 

Doel Op toegankelijke wijze neutrale informatie verstrekken aan een brede doelgroep 
om bekendheid over de verkiezingen en het stemmen te bevorderen. 

Uitgangspunten Onderzoeken wijzen uit dat onbekendheid, onzekerheid en ook angst voor het 
stemproces mensen ervan kunnen weerhouden om te gaan stemmen en dat 
lokale media een belangrijke bron zijn voor het vergaren van nieuws en 
informatie.2 
 
Na inventarisatie bleek dat alle lokale kranten, de Steenbergse Bode, 
Steenbergse Courant en de West-Brabander een eigen verkiezingskrant zouden 
uitbrengen. Het maken van een volledige eigen verkiezingskrant voegde hier 
niets aan toe. Aan de kranten is een vorm aangeboden die het beste aansluit bij 
het uitgangspunt om mensen laagdrempelig te informeren. Hierbij is ook 
gekeken naar een wijze die ook goed aansluit bij de communicatie vanuit de 
gemeente; de infographic. 

Activiteiten  Gesprekken gevoerd met de Courant en de Bode voor de zomer 2017 en 
offertes opgevraagd. 

 Overleg met de Bode over het organiseren van een jongerenproject met ’t 
R@velijn. 

 In de projectgroep zijn in december 2017 de onderwerpen en inhoud van de 
infographic geïnventariseerd. 

                                                           
2
 Verbetering op komst, Van Ostaaijen e.a. 
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 Eind februari is de infographic goedgekeurd en aangeboden aan de redacties 
om te publiceren. 

 De infographics zijn gepubliceerd op 9 maart (WestBrabander), 14 maart 
(Bode) en 16 maart (Courant). 

Aanpak In het draaiboek waren onder het kopje ‘overige zaken’ meerdere punten 
genoemd in het kader van informatieverstrekking, waaronder een eigen folder, 
communicatie over stembureaus en uitleg over het stemproces. In plaats van 
aparte producten hierover te ontwikkelen is gekeken naar een overzichtelijke 
vorm om deze informatie te delen. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met de Steenbergse Bode en de Steenbergse 
Courant over hun plannen rondom een mogelijke verkiezingskrant en hoe hierin 
een infographic past. De WestBrabander is op een later moment hierop 
aangehaakt. 
 
Mede vanwege de herkenbaarheid is voor de infographic dezelfde ontwerper 
benaderd die ook de andere infographics voor de gemeente ontwerpt. Nadat in 
de projectgroep de elementen en onderwerpen waren afgesproken, is begin 
januari de ontwerper aan de slag gegaan. Uitgangspunten voor in de infographic 
waren dat meteen duidelijk zou zijn 

 waar de infographic over gaat,  

 waar de verkiezingen over gaan,  

 waar men voor kan kiezen, 

 hoe het stemproces werkt en waar men aan moet denken, 

 waar de stembureaus zijn en welke hiervan nieuw zijn ten opzichte van de 
verkiezingen van 2014 (maar al wel als stembureau waren ingezet met de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017), 

 welke opkomstbevorderende maatregelen er zijn. 
 
In afstemming met de kranten is de infographic integraal in de 
verkiezingskranten gepubliceerd in de eerste weken van maart. 
 
Met de Steenbergse Bode is overleg gevoerd om een jongerenproject te starten 
op ’t R@velijn. De organisatie voor dit project lag bij de Bode en de gemeente 
zou faciliteren. Dit project is niet uitgevoerd vanwege dat ’t R@velijn dit project 
niet gepast kreeg in het lesprogramma. 

Kosten € 6.500,- 

Reflectie De afstemming met de diverse gedrukte media is goed en soepel verlopen.  

Aandachtspunten De verkiezingskrant is voor veel mensen een belangrijke bron van informatie 
over de verkiezingen. Het is te adviseren om voor de volgende verkiezingen de 
integratie van de infopagina en de verkiezingskranten te handhaven.  
 
Geadviseerd wordt om eerder in de voorbereiding te overleggen met ’t R@velijn 
over een geschikte vorm voor een thema project. 

 

Project Verkiezingslied 

Draaiboek 2.2A Aandacht lokale en social media 

Doel Op een unieke wijze een start maken met de verkiezingscampagne Heel 
Steenbergen Stemt en hierbij ook duidelijk maken waar de verkiezingen over 
gaan: om mensen in Steenbergen. Muziek verbindt en mensen komen letterlijk 
‘in de stemming’. Bovendien wordt de kracht van het sociale netwerk benut. 
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Door alle koren en ensembles in de gemeente te betrekken wordt bereikt dat 
mensen elkaar informeren, enthousiasmeren en betrokken maken bij de 
verkiezingen. 

Uitgangspunten Aan het verkiezingslied doen alle koren en blaasbands mee en zijn alle kernen 
vertegenwoordigd in het verkiezingslied. Van het lied wordt een clip gemaakt 
die officieel gepresenteerd wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie als kick off van 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Activiteiten  De opzet van het project is besproken met een lokale dirigent en mogelijke 
schrijver van het lied.  

 Door de griffie zijn alle koren en ensembles benaderd met het verzoek om 
mee te doen. 

 In overleg met de dirigent zijn repetitiemomenten ingepland en de 
momenten waarop filmopnames gemaakt konden worden voor de clip. 

 Op 5 zaterdagen in de maanden november en december hebben repetities 
plaatsgevonden in gemeenschapshuis De Vaert. In de kerstperiode zijn 
locatie opnames gemaakt voor de clip. 

 Begin januari is de clip afgerond. 

 Op 8 januari is tijdens de nieuwjaarsreceptie de clip in première gegaan. 

 

Aanpak Na bespreking van het concept is een lokale dirigent gevraagd of dat hij 
interesse heeft om een bijdrage te leveren aan het project. Nadat hij hier 
positief op gereageerd had is samen een lokale tekstschrijver aan de hand van 
een bestaande melodie een pakkende liedtekst opgesteld. Vanwege dat het lied 
gebaseerd was op een bestaande melodie, is contact opgenomen met Buma-
Stemra en zijn van het nummer de rechten verkregen. 
 
De algehele coördinatie rondom het verkiezingslied is door griffie opgepakt. Er is  
contact opgenomen met alle koren en ensembles in de gemeente. Veel van de 
koren waren bereid geheel of gedeeltelijk een bijdrage te leveren, waardoor een 
gelegenheidskoor van bijna 60 personen samengesteld kon worden. De 
medewerking van de blaasbands voor ondersteuning van het lied is niet gelukt. 
 
Bij een verkiezingslied hoort ook een pakkende clip. In overleg met de dirigent 
en het Filmcollectief zijn de opzet van de clip en de filmdagen besproken. In 
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overleg zijn de repetitiemomenten vastgelegd en ingepland. 
 
In de eerste week van januari is de clip in eerste opzet beoordeeld en 
uiteindelijk live gegaan tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2018. 
 
Het tijdelijke verkiezingskoor heeft tijdens het verkiezingsfestival nog 1 keer 
opgetreden.  

Kosten € 2.185,- 

Reflectie Het verkiezingslied heeft het gewenste effect gehad, in de zin dat het 
Steenbergen en de verkiezingen flink onder de aandacht heeft gebracht. In 
diverse berichtgevingen worden – ook nu nog – Steenbergen en het 
verkiezingslied genoemd. Op enkele negatieve geluiden na zijn de clip en het 
lied overwegend positief beoordeeld.  Tijdens de verkiezingscampagne is de 
youtubeclip ruim 18.000 keer bekeken.  
 
De indruk werd gewekt dat het verkiezingslied bedoeld was om jonge kiezers 
naar de stembus te krijgen. Dat was nooit de intentie geweest van het project 
en dit is door de gemeente ook nooit als zodanig gecommuniceerd. Het heeft de 
nodige inspanning gekost om dit beeld recht te zetten. Er was over het 
verkiezingslied afgesproken dat er geen informatie onder embargo verstrekt zou 
worden, om de werkelijke première niet te hinderen. Het was wellicht beter 
geweest om informatie over het lied onder embargo aan de pers te verstrekken 
om daarmee het beeld over de intentie van het lied voortijds bij te stellen.  

Aandachtspunten Mede door het verkiezingslied hebben de gemeenteraadsverkiezingen veel 
aandacht gekregen, zowel positief als negatief.  In algemene zin wordt 
geadviseerd wordt om vóór de formele lancering van een project een 
communicatie strategie op te stellen met daarin een eenduidige boodschap voor 
zowel positieve als negatieve aandacht.  

 

Project Verkiezingsfestival – ochtendprogramma 
 

Draaiboek 2.2D Verkiezingsfestival 

Doel Op een laagdrempelige en unieke wijze aandacht vragen voor de verkiezingen. 

Uitgangspunten Het verkiezingsfestival moet een festival zijn voor alle (kiesgerechtigde) 
inwoners van Steenbergen waarin zij op laagdrempelige, toegankelijke en 
aansprekende wijze betrokken worden bij de verkiezingen en de politieke 
partijen. 

Activiteiten  Voor de stembustour zijn meerdere uitvragen gedaan voor het huren van 
een stembus. Ten behoeve van de stembustour zijn lunchpakketten besteld. 
De dag voor de tour zijn de ramen beplakt met posters Heel Steenbergen 
Stemt en het verkiezingsfestival. 

 Voor de zichtbaarheid van de organisatie tijdens de festivaldag zijn jasjes 
besteld met logo. 

 Ten behoeve van het festival zijn posters ontworpen,met aandacht voor het 
ochtend- en middagprogramma. 

 Ondernemers en winkeleigenaren langs de route zijn geïnformeerd over dat 
de stembus tijdelijk in de nabijheid stopt. 

 Van de stembusbezoeken in de kernen zijn evenementen aangemaakt op 
Facebook. 

 De stembustour is op 17 maart uitgevoerd. 

Aanpak De voorbereidingen voor het verkiezingsfestival en de stembustour zijn gestart 
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in september. De stembustour is als element aan het programma toegevoegd 
om het een festival te maken voor de hele gemeente en daarmee de 
betrokkenheid te vergroten. Een maand voor het festivals zijn posters verspreid 
met daarop vermeld de locaties van de stembustour. 
 
Een week voor de start van de stembustour bleek dat de temperatuur op 
zaterdag 17 maart rond of onder het vriespunt uit zou komen. Op de dinsdag 
voor de festivaldag is het besluit genomen om de stembustour volgens 
programma door te laten gaan.  

Kosten € 1.045,- 

Reflectie De stembustour had als doel om de inwoners in de kernen te betrekken bij de 
verkiezingen en onderdeel te maken van het festival. Mede vanwege het koude 
weer is dit niet geheel gelukt. De opzet van de stembustour heeft wel 
bijgedragen aan de boodschap van ‘Heel Steenbergen Stemt’ en dat alle kernen 
deel zijn van de verkiezingen. 
De sfeer onder de deelnemers was buitengewoon goed. Daarmee heeft de 
stembustour als neveneffect gehad dat de saamhorigheid onder de kandidaten 
is toegenomen en de onderlinge band is versterkt. 

Aandachtspunten De gedachte achter de stembustour draagt bij aan het concept van ‘Heel 
Steenbergen Stemt’. Geadviseerd wordt om voor de verkiezingen van 2022 het 
concept stembustour verder te ontwikkelen. 
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Project Verkiezingsfestival – middag- en avondprogramma 

Draaiboek 2.2D Verkiezingsfestival 

Doel Op een laagdrempelige en unieke wijze aandacht vragen voor de verkiezingen. 

Uitgangspunten Het verkiezingsfestival moet een festival zijn voor alle (kiesgerechtigde) 
inwoners van Steenbergen waarin zij op laagdrempelige, toegankelijke en 
aansprekende wijze betrokken worden bij de verkiezingen en de politieke 
partijen. Vanwege de betrokkenheid van de ondernemers op de Markt wordt 
gezorgd voor een prettige plek om langere tijd te verblijven. 

Activiteiten  Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met de afdeling vergunningen en 
medewerkers van de gemeente met ervaring met het organiseren van 
evenementen. 

 Voor de zichtbaarheid van de organisatie tijdens de festivaldag zijn jasjes 
besteld met logo. 

 Ten behoeve van het festival zijn posters ontworpen, voor zowel het 
ochtend- als middag- en avondprogamma. De poster is per post verstuurd 
naar circa 300 ondernemers in de gemeente Steenbergen met het verzoek 
de poster op te hangen. 

 Overleg is gevoerd met de horeca over het verstrekken van consumpties. 

 In januari zijn omwonenden en (horeca) ondernemers aan de Markt 
geïnformeerd. 

 De 7 optredende artiesten zijn schriftelijk en mondeling op diverse 
momenten geïnformeerd over het festival, het programma en de logistiek 
op de dag zelf. 

 Van de verschillende onderdelen van het festival zijn evenementen 
aangemaakt op Facebook. Het festival op de Markt is gesponsord. 

 Met NGS-Rental en het Filmcollectief is veelvuldig contact geweest over de 
opbouw van de podia, licht en geluid in samenhang met het programma van 
de dag. 

 Met de gespreksleiders is het programma en de opzet van de debatten 
doorgesproken. 

 Het programma is afgestemd met het op de dag aanwezige 
beveiligingsbedrijf en de lokale EHBO. 

 Toen bleek dat de KPJ Steenbergen ook op deze dag hun schuurfeest 
organiseerde is met de organisatie contact opgenomen om af te stemmen of 
dat wij hen mogen noemen 
in wederzijdse berichtgeving 
en zijn op de feestlocatie 
promotiematerialen 
beschikbaar gesteld. 

 In afstemming met de 
buitendienst en NGS-Rental 
is ervoor gezorgd dat de dag 
voor het festival het 
verkiezingsspandoek voor de 
ingang van Zaal De Joosse is 
opgesteld. 

 Om de toegang extra cachet 
te geven zijn voor de ingang 
van Zaal De Joosse een korte 
blauwe loper en paaltjes met 
koorden gehuurd. 
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 Kennisgevingsborden zijn geplaatst aan beide zijden van de Markt om 
bezoekers er op te wijzen dat de locatie gewijzigd is. 

 

Aanpak Om het festival goed voor te bereiden zijn in 
september gesprekken gevoerd met 
medewerkers van de gemeente die ervaring 
hebben met het organiseren en uitvoeren van 
evenementen en met de afdeling vergunningen 
over aan welke vereisten het festival moet 
voldoen. 
 
Er zijn nog maar weinig voorbeelden van 
verkiezingsfestivals op basis waarvan het 
concept gebaseerd kon worden. In september 
is een definitief besluit genomen over de 
datum en opzet van het festival. Het zou een 
festival worden met afwisselend muziek en 
politiek, waarbij de volgorde van de  artiesten 

afgestemd was aan het aanwezige publiek gedurende de avond. Er is een 
selectie gemaakt van 7 bands en artiesten waarbij met nadruk is gelet op dat 
alle kernen vertegenwoordigd zijn. De artiesten zijn begin november bevestigd, 
evenals de techniek en het podium.  
 
Vanwege een aanvraagtermijn van 12 weken is medio december het concept 
draaiboek en vergunningaanvraag verstuurd. Gelijktijdig is een verzoek gedaan 
aan de EHBO en beveiligingsdienst voor ondersteuning. De beveiliging was 
permanent met 3 personen aanwezig. Politie en Openbare Orde en Veiligheid 
zijn op verschillende momenten in de voorbereiding van het evenement 
bijgepraat en hebben advies gegeven. 
 
Eén van de uitgangspunten was dat de gemeente zelf geen consumpties zou 
verstrekken en bij het evenement de lokale ondernemers te betrekken. In 
januari zijn de ondernemers door middel van een brief geïnformeerd en begin 
februari heeft hierover de eigenaren op de Markt een overleg plaatsgevonden. 
 
Voor de ondersteuning op de dag zelf is medewerking verleend door 4 
medewerkers van de gemeente Steenbergen. Voor het contact met het publiek  

tijdens de debatrondes zijn 
twee jonge vrijwilligers bereid 
gevonden dit op zich te 
nemen.  
 
Een maand voor het festivals 
zijn posters verspreid met 
daarop vermeld de line up 
van de artiesten.  

 
Een week voor het festival 
begon het beeld zich af te 
tekenen dat het op de 

festivaldag behoorlijk koud zou worden. Op maandag 12 maart is navraag 
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gedaan bij een meteorologisch bureau die kon bevestigen dat de 
gevoelstemperatuur op zaterdag rond -10 graden zou zijn, inclusief sneeuwval. 
Er zijn drie alternatieve locaties en invullingen besproken. Voor het nemen van 
een definitief besluit over de alternatieve locatie is rekening gehouden met de 
volgende uitgangspunten:  

 Dichtbij de oorspronkelijke locatie, zodat een festivalbezoeker alsnog 
eenvoudig aan kon sluiten; 

 In het centrum om de drempel zo laag mogelijk te houden, ook voor 
kortstondig bezoek; 

 Beschikbaarheid van een podium; 

 Groot genoeg om veel mensen tegelijk binnen te hebben en daar ook de 
benodigde vergunningen voor heeft. 

Zaal De Joosse bleek na deze inventarisatie het meest geschikt.  
Op dinsdag 13 maart is hierover overleg gevoerd met de burgemeester en de 
knoop doorgehakt om het festival door te laten te gaan op de alternatieve 
voorgestelde locatie. Via diverse mediakanalen is de aanpassing van de locatie 
gecommuniceerd. De Markt ondernemers zijn dezelfde dag mondeling en 
schriftelijk geïnformeerd. 

 
Het verkiezingsfestival is op zaterdag 17 maart uitgevoerd. Volgens telling van 
de beveiliging waren gedurende het hoogtepunt van het festival (tot het laatste 
debat) tussen de 150 en 250 bezoekers aanwezig.  
Over het festival is via diverse media –positief- gecommuniceerd. 
De vrijwilligers hebben achteraf een bedankje ontvangen. 

Kosten € 10.850,- 

Reflectie Met het verkiezingsfestival heeft Steenbergen zijn nek uitgestoken om iets 
geheel nieuw op de kaart te zetten. De medewerking van externe partijen en de 
hulpdiensten bij de voorbereiding van dit evenement is zeer positief verlopen. 
De flexibiliteit van alle partijen om op het laatste moment van locatie te 
veranderen verdient complimenten.  
 
De publiciteit voor het festival was tijdig gestart en hiervoor zijn diverse acties 
ondernomen, waaronder het verspreiden van de Booqi’s met het 
festivalprogramma, de infographic, de verspreiding van de posters en het 
aanmaken van evenementen op Facebook en regelmatige berichtgeving 
hierover.  Helaas was de opkomst van niet-politiek gebonden personen (en 
vooral jongeren) niet hoog. Opvallend was het ook dat na het laatste debat de 
ruimte vrij snel leeg liep. Rond 23 uur is het festival beëindigd. Er waren rond dit 
tijdstip nog amper bezoekers aanwezig, op uitzondering van de vaste 
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stamgasten. Desalniettemin is met het festival wel bereikt dat de verkiezingen 
op een unieke wijze in Steenbergen onder de aandacht is gebracht 

Aandachtspunten Geadviseerd wordt het verkiezingsfestival als evenement verder te ontwikkelen 
en als afsluiter voor de verkiezingscampagne te handhaven.  
En hierbij te onderzoeken of dat een festival in deze vorm het gewenste effect 
heeft en/of daarbij te kijken naar een aanpassing van het format en eventueel 
een nieuwe opzet te ontwikkelen voor een ander/breder publiek. 

 

Project Lokale stemhulp 

Draaiboek 2.2.C Stemhulpen/kieskompas/stemwijzer. 

Doel Het beschikbaar stellen van een digitale stemhulp om de betrokkenheid van de 
kiezer te versterken, de aandacht voor de verkiezingen en de deelnemende 
partijen te vergroten en daarmee de bereidheid om te gaan stemmen te 
verhogen. 

Uitgangspunten In de lokale stemhulp zijn alle deelnemende partijen vertegenwoordigd. Alle 
partijen hebben de gelegenheid om kenmerkende eigen stellingen in te 
brengen en zich te positioneren ten opzichte van andere partijen. 
De stemhulp is eenvoudig in gebruik en laagdrempelig te raadplegen. 

Activiteiten  De lokale stemhulp 
wordt gevuld met stellingen 
gebaseerd op de input van de 
verkiezingsprogramma’s. Op 
19 december vond de eerste 
stellingenavond plaats 
waaraan alle deelnemende 
partijen (lijsttrekkers en 
secondanten) hebben 
deelgenomen. Ter 
voorbereiding hierop is door 
de griffier een overzicht met 

stellingen en thema’s opgesteld. 

 20 januari vervolgbijeenkomst op de stellingenavond. 

 21 februari lancering van MijnStem Steenbergen, in aanwezigheid pers en 
publiek. 

 17 maart koppeling met Nu.nl geactiveerd. 

 Herhaaldelijke oproep op social media tijdens de campagne en een 
slotbericht met het aantal bezoekers na de verkiezingen. 

Aanpak In zowel het onderzoek naar 
opkomstbevordering van de gemeente 
Almere als van de gemeente 
Rotterdam wordt het gebruik van een 
stemhulp aanbevolen. Bij landelijke 
verkiezingen wordt doorgaans van 
drie stemhulpen het meeste gebruik 
gemaakt. In de werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing zijn de drie meest 
gebruikte stemhulpen vergeleken, 
waarbij gekeken is naar kosten, 
functionaliteit, presentatie van het 
stemadvies en de aanpak en opzet van 
de stemhulp. In de werkgroep is 
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gekozen voor MijnStem, van Citisens. 
 
Na het advies van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een overeenkomst 
aangegaan met MijnStem waarin is opgenomen een stellingenavond met 
afvaardiging van de deelnemende partijen en een koppeling met Nu.nl. 
 
Een maand voor de verkiezingen is MijnStem Steenbergen in een 
persbijeenkomst gelanceerd en heeft in de weken naar de verkiezingen via 
sociale media de nodige aandacht gehad. Uiteindelijk hebben 8.398 personen 
(circa 40% van het totaal aantal kiesgerechtigden) MijnStem ingevuld.  

  

Kosten € 6.200,- 

Reflectie Het gebruik van een lokale stemhulp is een waardevolle toevoeging aan de 
promotie van de verkiezingen. Het aantal deelnemers aan de stemhulp toont 
dit ook aan.  

Aandachtspunten Het is aan te bevelen om voor de volgende verkiezingen wederom gebruik te 
maken van een stemhulp.  

 
 

Project Burgemeestersbrief 

Draaiboek 2.2E. Gerichte campagne voor doelgroep 
2G. Versturen brieven 

Doel De traditionele uitnodiging voor de eerste keer stemmers op een nieuwe manier 
vorm te geven en deze aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. 

Uitgangspunten De ‘brief’ dient gericht te zijn op jongeren en nodigt uit om helemaal af te kijken. 
In de brief zijn alle kernen vertegenwoordigd. Aan de hand van de opzet van de 
brief en de manier waarop deze verstuurd wordt, kan niet opgemaakt worden 
dat deze van de gemeente afkomstig is.  

Activiteiten  In januari is de 
opzet van de 
burgemeesters
brief 
kortgesloten 
met het 
Filmcollectief, 
afgestemd met 
de 
burgemeester 
en zijn de 
‘acteurs’ voor in 
de brief 
benaderd. 

 Aan 
Burgerzaken is een overzicht opgevraagd van de eerste keer stemmers. In 
totaal 1.200 personen. 

 Opdracht is verstrekt aan lokale ontwerper voor het ontwerpen van een 
ticket en envelop in de stijl van het verkiezingsfestival. 

 In het eerste weekend van februari hebben de opnames plaatsgevonden. 

 Na akkoord over de film, ook door de burgemeester, zijn op 28 februari de 
enveloppen met inhoud verstuurd, naar de eerste stemmers en de pers. 

 



 

16 
 

Aanpak Met het Filmcollectief is gesproken over vormen om de traditionele oproep voor 
eerste keer stemmers op een nieuwe vorm te geven. Inspiratie om de oproep als 
filmclip te maken is afkomstig van een andere gemeente waarin de 
burgemeester als een valentijnsboodschap jongeren ‘verleidde’ om te gaan 
stemmen.  
 
Vanuit de insteek van een kort, flitsend filmpje is verder gedacht over een script. 
Vanwege de gedachte van Heel Steenbergen Stemt is ervoor gekozen om juist 
vooral (jonge) kiezers in de gemeente in beeld te brengen om elkaar op te 
roepen om te gaan stemmen.Om een connectie te maken met digitale wereld 
heeft het Filmcollectief een format opgesteld waarin het filmpje zich vooral 
afspeelt rondom het ‘facebook event’ verkiezingsfestival en de verkiezingsdag. 
 
Er is een shortlist opgemaakt van jonge ‘bekende’ Steenbergenaren en voor 
jongeren aansprekende inwoners. Hiermee is er ook sprake van een associatie 
met de gedachte achter ‘Heel Steenbergen Stemt’. In totaal hebben 12 personen 
en vijf bands deelgenomen aan de film. 
 
Omdat de burgemeestersbrief een uitnodiging is, is ervoor gekozen om de film 
ook te koppelen aan een letterlijke fysieke uitnodiging. Hiervoor is een ontwerp 
voor een festivalticket en bijpassende envelop gemaakt. Vanwege het 
verrassingseffect van het filmpje is deze achter een QR code verstopt. Het ticket 
is in de laatste week van februari verstuurd en begin maart online gepubliceerd. 
De ‘brief’ is op de dag van de verkiezingen ruim 800 keer bekeken. 

 
Activiteiten  In januari is de opzet van de burgemeestersbrief kortgesloten met het 

Filmcollectief, afgestemd met de burgemeester en zijn de ‘acteurs’ voor in 
de brief benaderd. 

 Aan Burgerzaken is een overzicht opgevraagd van de eerste keer stemmers. 
In totaal 1.200 personen. 

 Opdracht is verstrekt aan lokale ontwerper voor het ontwerpen van een 
ticket en envelop in de stijl van het verkiezingsfestival. 
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 In het eerste weekend van februari hebben de opnames plaatsgevonden. 

 Na akkoord over de film, ook door de burgemeester, zijn op 28 februari de 
enveloppen met inhoud verstuurd. 

Kosten Het versturen van de burgemeestersbrief is een activiteit van de afdeling 
burgerzaken. De kosten van het maken en versturen van de brief (€ 1.100,-) zijn 
door de afdeling voor rekening genomen.. 

Reflectie De ‘burgemeestersbrief’ was bedoeld om op een nieuwe manier jongeren uit te 
nodigen om te gaan stemmen. De film heeft als neveneffect dat deze laat hoe 
rijk de gemeente is aan jong en divers talent. Hoewel de media-aandacht voor 
de burgemeestersbrief (na het verkiezingslied) wat achter bleef, blijft het de 
moeite waard om te blijven zoeken naar nieuwe vormen om jongeren aan te 
spreken en aan te sporen om te gaan stemmen. 

Aandachtspunten Geadviseerd wordt de burgemeestersbrief verder te ontwikkelen en hierbij een 
vorm toe te passen die past bij de doelgroep. 

 

Project Verkiezingsavond 

Draaiboek 2.2A. Aandacht lokale en social media. 

Doel De voorlopige uitslagen van de verkiezingsdag presenteren op een 
ongedwongen, ontspannen en toegankelijke wijze.  

Uitgangspunten De verkiezingsavond is het moment waarop het ‘feest van de democratie’ echt 
gevierd wordt. Er is betrokkenheid bij de presentatie van de resultaten, wat 
inhoudt dat het samenzijn plaatsvindt in de raadzaal. Het tellen van de stemmen 
in B001 vindt ongehinderd plaats en de hoofden stembureau worden niet 
gehinderd bij het inleveren van de processen verbaal. 

Activiteiten  In de projectgroep, met de bodes en de gastpresentatoren is de opzet van 
de verkiezingsavond meerdere keren doorgesproken. Aan de hand van een 
plattegrond van de raadzaal en de hal is een globale indeling gemaakt van 
de ruimte, waarbij rekening is gehouden met de gestelde uitgangspunten. 

 Voor de presentatie van de uitslagen vond in februari een 
trainingsbijeenkomst plaats. Samen met burgerzaken en eenmaal met de 
burgemeester is 3 keer de presentatie van de uitslagen gesimuleerd. 

 Voor de muzikale omlijsting van de avond is contact opgenomen met een 
lokale band. 

 Voor het uitzenden van de verkiezingsavond is het programma en de 
indeling van de raadzaal doorgesproken met de SLOS en het Filmcollectief. 

 In samenspraak met de afdeling communicatie is een draaiboek opgesteld 
voor de externe communicatie over de bekendmaking van de voorlopige 
uitslagen. 

 Met NGS Rental is de opstelling van het podium voor de presentatie van de 
uitslagen voorbereid. 

Aanpak In september 2017 zijn de eerste ideeën verzameld voor de organisatie van de 
verkiezingsavond en zijn de uitgangspunten voor de indeling en inrichting van de 
raadzaal en hal besproken. Daarbij is gelet op logische zichtlijnen vanuit diverse 
hoeken van de zaal naar de schermen en naar het podium. 
 
Ten behoeve van de sfeer is ervoor gekozen om een live band te vragen om de 
avond (licht) muzikaal te omlijsten. Hiervoor is een lokale band benaderd.  
 
Om ervoor te zorgen dat de presentatie van de voorlopige uitslagen soepel zou 
verlopen is met de softwareleverancier van de presentatiepakket een 
trainingsbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens heeft op meerdere momenten 
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–ook samen met de burgemeester- een oefensessie plaatsgevonden en zijn 
technisch de laatste punten op de i gezet. Op verzoek van de burgemeester is 
voor de achtergrond van het podium gekozen voor het decor wat gebruikt is 
tijdens de lijsttrekkersdebatten. 
 
Vanwege het ‘samen vieren’ zijn de meeste statafels in de raadzaal geplaatst en 
werden consumpties vrij geschonken en was er lopend glas. Om ook de 
belangstelling in de raadzaal te houden werden twee gastpresentatoren 
benaderd om enerzijds reflectie te geven op de uitslagen en ook om 
vraaggesprekken te houden met kandidaten en lijsttrekkers. 
 
Met de afdeling communicatie is overleg gevoerd over hoe de uitslag toegelicht 
kan worden aan de pers. Bij de bekendmaking van het aantal kiesgerechtigden 
bleek dat ruim 2.000 personen (10% van het totaal) ingeschreven staan als 
arbeidsmigrant en ook niet het hele jaar in Steenbergen wonen. Dit aantal kan 
het opkomstpercentage vertekenen. Hierover is afgesproken om in de 
perswoordvoering over de opkomst niet alleen uit te gaan van de percentages, 
maar de nadruk te leggen op de absolute aantallen. 

Kosten € 1.500,- 

Reflectie De verkiezingsavond is goed verlopen. De voorbereiding vooraf heeft tijdens de 
avond zijn vruchten afgeworpen. De presentatie van de uitslagen verliep 
vlekkeloos en de omlijsting door de band droeg ook bij aan de ongedwongen 
sfeer.  
 
De verkiezingsavond wordt live uitgezonden. Als suggestie wordt meegegeven 
om in de voorbereiding voor de verkiezingsavond van 2022 meer ruimte te 
maken voor toelichting en informatie, zoals hoe de zetelverdeling wordt 
berekend.  

Aandachtspunten De opzet van de verkiezingsavond hoeft niet gewijzigd te worden.  
Waarbij in de presentatie wellicht iets meer tijd en ruimte benut kan worden 
voor verdieping en toelichting. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
De unaniem aangenomen motie waarin opgeroepen werd om op een energieke wijze aandacht te 
geven aan de verkiezingen was het startpunt voor de organisatie van de opkomstbevorderende 
maatregelen. Hierop terugblikkend kan gesteld worden dat aan deze opdracht is voldaan. De 
gemeente heeft om aandacht te geven aan de verkiezingen en om mensen op te roepen om te gaan 
stemmen geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen. Hierbij is gekozen voor een nieuwe 
invalshoek en in lijn met het identiteitstraject, waarbij de nadruk kwam te liggen op de kiezer als 
persoon en waarbij mensen werden aangesproken om te gaan stemmen in plaats van dat zij 
gemaand zijn om te gaan stemmen. De gedachte achter ‘Heel Steenbergen Stemt’ lijkt hierdoor 
resultaat te hebben gehad en biedt hiermee een stramien voor de komende verkiezingen. 
 
De gemeenteraad heeft een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal € 50.000,- waarbinnen  
€ 32.000,- is opgenomen voor de opkomstbevorderende maatregelen en het afscheid van de raad. 
De overige kosten zijn bedoeld voor de installatie en inwerkprogramma van de nieuwe raad. Er is  
€ 39.500,- uitgegeven ten behoeve van opkomstbevordering en het afscheid van de raad. Het budget 
van € 50.000,- wordt gelet op de nog te maken kosten voor het inwerkprogramma waarschijnlijk niet 
overschreden. 
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Als reflectie op de opkomstbevorderende activiteiten en ter voorbereiding van het draaiboek 
verkiezingen van 2021 worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
a. Handhaaf de slogan en beeldmerk ‘Heel Steenbergen Stemt’ voor de 

gemeenteraadsverkiezingen; 
b. Onderzoek nieuwe en andere vormen van sociale platforms om een brede doelgroep te 

bereiken. Begin ruim voor de verkiezingscampagne te werken aan de social content van deze 
platforms en de bekendheid daarvan; 

c. Zorg voor structurele en herkenbare communicatie op meerdere platforms. Houd organisatorisch 
rekening met het beheer van de sociale media gedurende de campagne en de communicatiepiek 
in de laatste maand voor de verkiezingen; 

d. Maak gebruik van een stemhulp. De beschikbaarheid van een stemhulp verlaagt de drempel om 
te gaan stemmen, maar de lokale politiek transparant en draagt bij aan  bewustwording en 
betrokkenheid; 

e. Organiseer het verkiezingsfestival als afsluiter van de campagne en ontwikkel het concept verder 
door als terugkerend evenement ten behoeve van de verkiezingen; 

 
Vervolg 
Met deze evaluatie wordt het project ‘Heel Steenbergen Stemt’ afgesloten, maar vanuit de evaluatie, 
de opgedane ervaringen en verzamelde informatie kunnen vervolgstappen worden gezet om de 
communicatie naar en met burgers en doelgroepen te verbeteren en hen te betrekken bij beeld- tot 
en met besluitvorming. 
 
Het gebruik van de stemhulp is één van de instrumenten geweest waarmee aan de kiezer direct is 
gevraagd zich uit te spreken over kwesties in de gemeente Steenbergen en een eigen voorkeur aan 
te geven. Hier is gedurende de verkiezingscampagne in ruime mate gebruik van gemaakt. Aan het 
einde van de test kregen de respondenten de keuze voorgelegd of dat zij mee zouden willen werken 
aan andere onderzoeken en of dat zij hun postcode achter wilden laten voor doelgroepgerichte 
analyse. Velen hebben ervoor gekozen deze gegevens beschikbaar te stellen. Gelet op het grote 
aantal respondenten aan de stemwijzer die vrijwillig hun postcode beschikbaar hebben gesteld, kan 
de aanbieder van MijnStem, Citisens, een duidelijke weergave geven van waar bepaalde type kiezers 
in de gemeente Steenbergen wonen. Kiezers die meer betrokken zijn bij besluitvorming reageren op 
een andere manier op stellingen en communicatie vanuit de reactie dan bijvoorbeeld de groep 
kiezers die ‘het allemaal wel prima vindt’. 
Bij sommige stellingen is geconstateerd dat de mening van de burger duidelijk afwijkend is ten 
opzichte van de stellingname van de politieke partijen. de mening van de politiek. In relatie tot het 
BOB-vergaderen kan deze informatie van meerwaarde zijn om bepaalde groepen, die nu vaak niet 
worden gehoord, meer en beter te betrekken bij besluitvorming en het raadswerk. De meest 
‘afwijkende’ onderwerpen en standpunten zouden beeldvormende besproken kunnen worden.  
 
De analyse en conclusies vanuit MijnStem kan via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing toegepast 
worden bij de doorontwikkeling van de beeldvormende vergadering, de kernbezoeken en 
raadscommunicatie. 
 
Slotwoord 
Het project ‘Heel Steenbergen Stemt’ was een uniek en bijzonder project waarmee de gemeente 
Steenbergen door de experimenteren met nieuwe vormen van opkomstbevordering zich heeft weten 
te onderscheiden.  Wat de effectieve meerwaarde is geweest van de campagne op de opkomstcijfers 
is iets wat nader onderzocht kan worden. Er kan met tevredenheid teruggekeken worden op de 
afgelopen periode en het resultaat van de verkiezingen waarbij vastgesteld kan worden dat: 

 Alle kandidaten met voorkeur zijn gekozen, 

 Bijna 1.400 meer kiesgerechtigden zijn gaan stemmen ten opzichte van 2014, 

 Dat het opkomstpercentage is gestegen van 45 naar 47%. 


