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Vraag 

Vandaag 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Inmiddels kan er op 

meer dan 60 stations in Nederland gestemd worden. In Deurne is dit nog niet het geval 

en dit is een gemiste kans. Stemmen is belangrijk voor onze democratie en moet ook zo 

toegankelijk mogelijk gemaakt worden. Het zou daarom goed zijn als Deurnese inwoners 

in de toekomst met een geldige stempas en identiteitsbewijs kunnen stemmen op het 

NS-station in Deurne. Met een aangevraagde kiezerspas kunnen ook reizigers uit de regio 

hun stem uitbrengen op het station in Deurne. Gezien het grote verzorgingsgebied van 

station Deurne is dit zeker een toevoeging voor reizigers die dagelijks vroeg of laat naar 

hun werk reizen.  

 

Inmiddels heb ik gesproken met de uitbater van het stationsgebouw, Daily Deurne. Ook 

zij staan positief tegenover deze plannen. Daarom heb ik de volgende vragen aan het 

College van B&W:  

- Ziet u ook de toegevoegde waarde van dit stemlokaal op het NS-station van Deur-

ne?  

- Bent u bereid in contact te treden met de uitbater van het stationsgebouw om hier 

verder vorm aan te geven?  

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zou het stemlokaal dan opera-

tioneel kunnen zijn.    

 

Antwoord 

Eind 2014 zijn de mogelijkheden onderzocht om bij of nabij het station een stemlokaal in 

te richten. Op dat moment was er geen geschikte locatie om dit te realiseren. (Stations-

gebouw en parkeersituatie aan 2 zijden). Daarom heeft het college in haar vergadering 

van 15-11-2013 besloten om dit niet te doen. 

 

Sindsdien zijn de omstandigheden rond het station gewijzigd. De parkeergelegenheid is 

verbeterd en er is een groei van het aantal reizigers dat het station Deurne als vertrek-

station gebruikt. Dit maakt een heroverweging zinvol. 

 

Bij de voorbereiding van elke verkiezing wordt het college voorgesteld om stemlokalen 

aan te wijzen. Dit staat gepland voor het najaar van 2017. De medewerkers die belast 

zijn met de voorbereidingen zullen ook de mogelijkheid om bij het station een stemlokaal 

te openen onderzoeken. In overleg met de locatiebeheerder wordt vooraf gecontroleerd 

of de locatie aan de inrichtingsvereisten kan voldoen.  

Een voorstel hierover wordt meegenomen in de advisering aan het college over het aan-

wijzen van de stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 


