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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 
Zoals u weet zijn er op 15 maart 2023 verkiezingen voor provinciale staten en het Waterschap. 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de consequenties van de gewijzigde wet- en 
regelgeving en over de wijzigingen met betrekking tot de nadere regels rond het plaatsen van 
verkiezingsborden en de te gebruiken stembureaus. 

 

KERNBOODSCHAP 
Gevolgen van het vervallen van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 per 1 juli 2022 zijn bekend.  
Het college heeft de “nadere regels” voor verkiezingsuitingen voor de verkiezingen van 15 maart 2023 
aangepast en de stembureaus vastgesteld.  
Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in. 
 

TOELICHTING 

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is per 1 juli jongstleden vervallen. De belangrijkste 

consequentie van deze wijziging voor de kiezer is dat het vervroegd stemmen niet meer tot de 

mogelijkheden behoort. Om de spreiding van kiezers mogelijk te maken, worden er twee extra 

stembureaus geopend.  

Dit zijn:  

- Verzorgingshuis de Hooge Werf. Dit stembureau is volledig toegankelijk voor invaliden en goed 

bereikbaar in de wijk.  

- Recreatiezaal van Ghijseland. Voor Covid-19 werd verzorgingshuis de Klepperwei als stembureau 

gebruikt, deze is echter gesloopt. De recreatiezaal komt hiervoor in de plaats.  

Daarnaast wordt de sporthal in Portland de komende verkiezingen vervangen door het Wijkcentrum 

Portland. Het Wijkcentrum is namelijk beter bereikbaar voor de kiezers, zo is gebleken. Deze wijziging 

wordt goed gecommuniceerd. De volledige lijst met stembureaus vindt u in de bijlage bij deze brief. 

 

Het Huis van Albrandswaard wordt net als bij de gemeenteraadsverkiezingen ingericht als volledig 

inclusief stembureau met een stemmal, soundbox en geleidematten voor mensen met een visuele 

beperking.  



Wij benoemen op ieder stembureau zeven stembureauleden, inclusief voorzitter. Op dit moment 

hebben we de bezetting rond maar mocht het noodzakelijk zijn dan doen we een beroep op de 

mensen op de reservelijst. 

 

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen worden trotters geplaatst in Albrandswaard, hierop worden 

de verkiezingsposters van de deelnemende partijen geprint. Andere verkiezingsuitingen worden deze 

verkiezing niet toegestaan. Hiervoor zijn nadere regels vastgesteld. Bij overtreding wordt hierop 

gehandhaafd. De nadere regels zijn als bijlage toegevoegd. Uiteraard zullen we de gevolgen van deze 

wijziging evalueren wat mogelijk bij volgende verkiezingen tot aanpassingen leidt.  

 

Ons college vind het belangrijk dat jongeren ook met dit aspect van democratie in aanmerking komen 

en om de opkomst onder jongeren te bevorderen sturen we in februari een kaart aan de 18-jarigen die 

voor het eerst mogen stemmen. 

In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen zal er voor deze verkiezingen geen aparte 

uitslagenavond zijn op het gemeentehuis. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de ervaring leert dat de 

meeste belangstellenden deze verkiezingen liever volgen bij de televisie en bovendien worden er 

deze keer geen tussentijdse uitslagen doorgegeven waardoor de definitieve uitslag laat op de avond 

bekend is. 

 

VERVOLG 
Voor het Gemeentelijk Stembureau zijn op 16 maart 2023 diverse vergaderzalen gereserveerd voor 
een mogelijke hertelling. Er wordt personeel ingezet voor de tellingen, controles en invoeren van het 
proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau. 
 
Na de verkiezingen volgt een evaluatie met alle betrokken afdelingen en de burgemeester. Wij 
informeren uw gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over de resultaten van deze 
evaluatie. 

 

BIJLAGEN 

1. Stembureaus PSWS 2023 

2. Nadere regels plaatsen verkiezingsborden AW_versie_dec2022 

3. Bijlagen kaartje plaklocaties gemeente Albrandswaard 

4. Overzicht plaklocaties gemeente Albrandswaard 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte     



Stembureaus Albrandswaard 15 maart 2023 

1 Scouting Albrandswaard Zwaardijk 1, Poortugaal 

2 De Brinkhoeve Kerkstraat 12, Poortugaal 

3 Gymzaal Poortugaal Albrandswaardseweg 29, Poortugaal 

4 Kijvelanden ( Mobiel stembureau 9.30 - 11.30 uur) Kijvelandsekade 1, Poortugaal 

5 De Hooge Werf 't Wiel 2, Poortugaal 

6 sv Poortugaal Albrandswaardseweg 84 a, Poortugaal 

7 Huis van Albrandswaard Stationsstraat 4, Rhoon 

8 Sporthal Metro Stationsstraat 12, Rhoon 

9 Maranathakerk Kleidijk 2, Rhoon 

10 Gymzaal Rhoon Sportlaan 3, Rhoon 

11  Service Wooncentrum Ghijseland Ghijseland 306, Rhoon 

12 Wijkcentrum Portland A Hof van Portland 41, Rhoon 

13 Wijkcentrum Portland B Hof van Portland 41, Rhoon 

14 Wijkcentrum Portland C Hof van Portland 41, Rhoon 

 

Gemeentelijk Stembureau Donderdag 16 maart 2023 

Zitting Gemeentelijk Stembureau vanaf 9.00 uur in de Raadzaal 

Tellingen Gemeentelijk Stembureau vanaf 9.00 uur in de Raadzaal en Sportwerkcafé 

Invoer uitslagen in OSV vanaf 9.00 uur in de Crisiskamer 

 

 

 



                                                                                                                 

Nadere regels voor verkiezingsuitingen rondom de 
Provinciale en Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; 
 
overwegende: 
 
- dat het nodig is regels te stellen voor verkiezingsuitingen  
- dat voor het plaatsen van verkiezingsborden binnen de gemeentegrenzen trotters worden 

ingezet 
 
gelet op de artikelen 2.10, lid 2 en 2.42 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Albrandswaard  
 
besluit vast te stellen: 

 
Nadere regels voor het plaatsen van verkiezingsuitingen tijdens verkiezingsperioden 
 
Artikel 1 

1. De gemeente Albrandswaard organiseert het plaatsen van de trotters die door haar in de 
gemeente worden neergezet.  

2. De politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen in de gemeente Albrandswaard 
kunnen posters digitaal aanleveren bij de leverancier van de trotters. 
 

Artikel 2 
Met toepassing van bestuursdwang wordt zonder aankondiging handhavend opgetreden als het 
gaat om alle verkiezingsuitingen, anders dan genoemd in artikel 162 
 
De verkiezingsuitingen worden dan door het college van Albrandswaard tegen opruimkosten 
verwijderd en in rekening gebracht bij de politieke partij die het verkiezingsbord heeft geplaatst, 
dan wel heeft laten plaatsen. 

 
Artikel 3 
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad. 
2. De nadere regels voor het plaatsen van posters / borden tijdens verkiezingsperiode zoals 
vastgesteld op 26 oktober 2021 worden ingetrokken. 
 
 
het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 

  
 

Hans Cats      drs. Jolanda de Witte   
   





 
Overzicht plaklocaties gemeente Albrandswaard  
 
Hieronder de locaties van onze verkiezing borden:  
 
Portland;  
Rhoonsebaan/Portlandsebaan  
Portlandsebaan/Smithoeksebaan  
 
Rhoon;  
Rhoonsebaan/Rivierweg  
Stationsstraat/Rivierweg  
Rijsdijk/Dorpsdijk  
 
Poortugaal;  
Schroeder VD Kolklaan/Albrandwaardseweg  
Waalstraat (Bij het "Wiel") 
Zwaardijk 
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