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Geachte mevrouw De Vries, 
 
Dank voor uw brief van 11 maart 2021. Hieronder ga ik graag op een aantal punten van uw brief nader 
in. 
 
Het aantal stembureaus 
De gemeente Stichtse Vecht heeft dit jaar op woensdag 17 maart 35 stemlocaties in gebruik, bij vorige 
verkiezingen waren dat er 34. Dat is er dus één meer dan bij vorige verkiezingen. Dat extra stemlokaal 
is een drive-thru stembureau bij hotel Van der Valk in Breukelen. Daar kunnen mensen stemmen 
zonder uit hun auto te hoeven stappen. Ook niet-automobilisten kunnen daar stemmen. 
 
Er zijn ook locaties afgevallen omdat die niet in te richten waren conform de geldende 
coronamaatregelen, Voor al die locaties zijn vervangende stemlokalen gevonden. 
 
Uw verzoek om meer stembureaus te openen voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 
De Rijksoverheid heeft ons verplicht minimaal vier locaties te openen waar vervroegd gestemd kan 
worden. Wij hebben er vijf geopend, dus één meer dan wij verplicht waren. Het openen van nog meer 
locaties voor het vroegstemmen was qua capaciteit niet haalbaar. 
 
Voor mensen van 70 jaar en ouder bestaat bij deze verkiezingen ook nog de mogelijkheid van het 
briefstemmen. Dan hoeft men niet naar het stembureau te komen, maar kan men de brief op de post 
doen of op een afgiftepunt afleveren. Elke gemeente moet minimaal één afgiftepunt inrichten. Wij 
hebben er drie ingericht, verspreid over de gemeente. 
 
Verder zijn er op 17 maart op alle stembureaus allerlei veiligheidsmaatregelen ingericht om het voor 
iedereen mogelijk te maken zo veilig mogelijk te stemmen. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft daarmee dus de nodig extra maatregelen genomen, in lijn met de 
instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om ervoor te zorgen dat 
iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke gesteldheid, in staat is om zijn stem op een veilige manier uit te 
brengen. 
 
Bekend maken van de stemlocaties 
Stichtse Vecht heeft al eerder op verschillende manieren de locaties van de stembureaus bekend 
gemaakt. Op 25 februari en 4 maart zijn zij gepubliceerd in de VAR. Ze zijn half februari op de 
gemeentelijke website geplaatst en 25 februari op Overheid.nl. Voor de drive-thru is daarnaast vanaf 8 
maart extra aandacht gegenereerd door middel van posters en ook op 11 maart via een extra 
advertentie in de VAR. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 

namens de burgemeester, 
 
Mustafa Umut  
Projectleider verkiezingen 
 

 
 

 mustafa.umut@stichtsevecht.nl 
T 0346 254743 M 06 58076408 
Werkdagen: ma t/m do 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  

                                      
 


