Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

26 mei 2019
Indiener(s) HulstPLUS

Onderwerp:
Afsluiting weg tijdens verkiezingen
Portefeuillehouder:
Vraag:
- Was het college ervan op de hoogte dat op de dag van de verkiezingen voor het Europese
Parlement (donderdag 23 mei) de Dorpsstraat in Graauw, waar in het gemeenschapshuis ook het
stembureau was gehuisvest, een groot deel van de dag zou worden afgesloten door een filmploeg?
- Zo ja, is hier met betreffende filmploeg overleg over geweest en waarom heeft de gemeente dan
toestemming gegeven om de weg naar believen af te sluiten?
- Zo nee, waarom is er dan op de dag van de verkiezingen zelf niet ingegrepen?
- Is het college het met HulstPLUS van mening het eigenlijk niet kan dat op verkiezingsdag de
bereikbaarheid van het stembureau wordt beperkt, waardoor er een extra drempel wordt
opgeworpen voor kiezers?
- Is het college het met HulstPLUS eens dat dergelijke situaties in de toekomst moeten worden
voorkomen?
Aanleiding voor de vraag:
Voor het maken van filmopnamen heeft een filmploeg de Dorpsstraat in Graauw een groot deel van
de middag en vooravond afgesloten voor verkeer om achtergrondgeluiden te voorkomen.
Dat betekende dat het stembureau in het gemeenschapshuis voor kiezers met de auto moeilijk
bereikbaar was. Veel kiezers die in Graauw stemmen wonen in het buitengebied en komen met de
auto stemmen. Ook zijn veel kiezers wat ouder en moeilijker ter been. De situatie, zo hebben we
uit eigen waarneming kunnen constateren, leidde tot kritiek bij een groot aantal kiezers dat het
stembureau bezocht.
Wij denken dat het waarschijnlijk niet veel heeft uitgemaakt voor het opkomstpercentage, maar we
vinden wel dat de toegang tot een stembureau niet bemoeilijkt mag worden. Dat auto's uit de straat
geweerd worden vanwege ongewenst achtergrondgeluid tijdens filmopnamen kunnen we nog wel
begrijpen. Maar dat zelfs fietsers werden tegengehouden en voetgangers het zwijgen werd
opgelegd, dat vinden wij niet te filmen.
Indiener(s),
Eugene Verstraeten
Jos van Eck

R:\schriftelijke vragen\190526afsluitingGraauwverkiezingen.doc

2

