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Modernisering verkiezingsborden

Geachte leden van de raad,
Op 24 mei 2017 is door D66 en GroenLinks een motie ingediend over de modernisering van
verkiezingsborden. In die raadsvergadering hebben wij aangegeven dat wij de motie willen overnemen en
de raad nog voor het zomerreces willen informeren over onze aanpak. Deze brief dient daartoe.
Motie over modernisering verkiezingsborden
Er is aan ons verzocht om alternatieven te onderzoeken voor verkiezingsborden bij toekomstige
verkiezingen en daarbij horende financiële consequenties. De achterliggende reden voor dit verzoek is
dat de huidige verkiezingsborden slecht bereikbaar zijn voor plakkers en dat het een rommelig beeld
geeft (posters worden over elkaar heen geplakt). Tevens is het plakken milieuonvriendelijk. In verband
met de zichtbaarheid van alle partijen en het communicatieve doel, is het verzoek gedaan om de
mogelijkheden te onderzoeken voor alternatieven. Deze motie is door ons overgenomen.
Opties voor de modernisering
Wij hebben een start gemaakt met het onderzoek naar alternatieven voor de huidige verkiezingsborden.
Zo is onder andere in kaart gebracht welke opties er zijn en wat de financiële gevolgen zijn van de
vervanging van de huidige borden. Enkele opties zijn:
1. "Model Groningen": dit betreft een voorbedrukt houten bord op een betonnen voet.
2. Digitale verkiezingsborden: een bedrijf maakt een ontwerp met daarop alle partijen in één
formaat. Dit wordt getoond op een digitaal bord.
3. Gebruik van Abri's: er wordt één algemene verkiezingsposter voor alle partijen ontworpen met
daarbij bijvoorbeeld een verwijzing naar een website waar alle partijen vertegenwoordigd zijn.
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4. De huidige verkiezingsborden gebruiken met daarop één voorgedrukt ontwerp op groot formaat
met daarop alle partijen. Het ontwerp kan door Multimedia van de gemeente Emmen of een
extern bedrijf worden gemaakt.
5. Gebruik maken van de huidige digitale schermen zoals bijvoorbeeld het scherm van het
Atlas THEATER.
Ook is het mogelijk om verschillende opties te combineren. In de bijlage zijn twee voorbeelden
opgenomen van optie 1 en optie 2.
Procesvervolg
In september zal er een uitwerking komen van de alternatieven en de bijhorende kosten. Dit zal worden
voorgelegd aan uw raad.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met mevrouw N.W.D. Wever-Platje, team Burgerzaken.
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