
‘Zit de stemming er al in?’- communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 
 
Aanleiding 
Op 3 maart 2010 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale democratie is 
het belangrijk dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden naar de stembus gaan. Naast alle officiële 
en wettelijk voorgeschreven bekendmakingen over het aanmelden van politieke partijen, 
inleveren van kandidatenlijsten, stemmen bij volmacht en meer formele maar belangrijke 
zaken is het belangrijk dan onze kiesgerechtigde inwoners enthousiast worden gemaakt om te 
gaan stemmen. Communicatie over de verkiezing speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij 
maken we onderscheid in periodes, namelijk: 
- vóór de verkiezing 
- op de verkiezingsdag 3 maart 2010 
- na de verkiezing 
 
Het communicatieplan is gericht op opkomstbevordering, daarnaast op het communiceren van 
de uitslagen van de verkiezing. 
 
uitgangspunt:  
- de voorgestelde communicatie staat los van de communicatie door de verschillende   
   politieke partijen 
- randvoorwaarde is dat de politieke partijen meewerken, met name door het op tijd  
   aanleveren van gegevens. Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan  
   gezamenlijke communicatieactiviteiten en/of – middelen en de te leveren input. 
 
wie willen we bereiken: 
Alle kiesgerechtigde inwoners van achttien jaar en ouder. Voor de specifieke doelgroep 
‘jongeren’(18-22 jaar) wordt een apart communicatieplan gemaakt. Doel is de 
gemeenteraadsverkiezing op een zodanige manier onder hun aandacht te brengen dat zij 
daadwerkelijk gaan stemmen. Het plan is als afstudeeropdracht aangenomen door een 
vierdejaarsstudent van de Hogeschool Diemen (richting ‘communicatie creatief’). Speciale 
aandacht krijgen jongeren die voor het eerst mogen stemmen  
 
wat willen we bereiken: 
Het uiteindelijke doel is een hoge(re) opkomst. Met de communicatie die we daarvoor 
inzetten willen we bereiken dat de kiesgerechtigden in Den Helder: 
- weten dat de verkiezing er aan komt en wanneer en hoe je kunt stemmen 
- meer weten over de verkiezing en de taken/rol van de raad  
- het belang inzien van de verkiezing 
- inzicht hebben in de verschillende visies van de politieke partijen op plaatselijke  
  onderwerpen 
- een positievere houding krijgen ten opzichte van de gemeentepolitiek 
- blijvende betrokkenheid bij het reilen en zeilen van politiek Den Helder 
 
hoe gaan we dat doen? 
Het is vooral aan de politieke partijen om de voorwaarden te scheppen voor een sterkere 
binding met de kiezers. Door het scheppen van vertrouwen moet de relatie tussen burger en de 
politiek verbeteren. Een opkomstbevorderende campagne draagt hieraan slechts voor een 
klein deel bij.  
De opkomstbevorderende campagne blijft dus weg van de campagnes van de politieke 
partijen. De communicatie in de ‘gemeenschappelijke’ campagne richt zich op: 



- kennisvermeerdering: bekendmaking en informatieoverdracht, een hoger bewustzijn van het 
   politieke stelsel 
- het overbrengen van het beeld dat men door te stemmen wel degelijk invloed heeft op 
   de plaatselijke politiek 
- het realiseren van gedragsverandering (= mensen overhalen om te gaan stemmen) 
- een positieve houding van de kiezers t.o.v. het gemeentebestuur 
- het duidelijk maken dat er iets te kiezen valt. 
 
Dat gebeurt (pro) actief, met regelmatige, heldere informatie zonder partijpolitiek 
 
wat is onze boodschap 
Je stem uitbrengen heeft zin en maakt wèl verschil. De uitslag is belangrijk voor de koers die 
de gemeente de komende vier jaar gaat volgen.  
 
wat kunnen we gaan doen? 
 
1. PERIODE VOORAFGAAND AAN DE VERKIEZING 
 
Raad & Daad 
Met verschillende publicaties (informatief, procedures) in Raad & Daad (indien aan 
tijdslimiet gebonden ook op de Stadsnieuwspagina), ook plaatsen op 
http://gemeenteraad.denhelder.nl.: 
- de verkiezing zelf, procedures: 
*  oproep om te gaan stemmen 
* op wie kunt u stemmen?/kandidatenlijsten 
* stembureau’s, openingstijden 
* stemmen per volmacht 
* voorkeursstemmen 
en dergelijke. 
 
Planning: vanaf november 
Kostenraming: vormgeving kader verkiezing: 450,-- 
 
website 
Op de website van de gemeenteraad maken we een speciale pagina aan over de 
gemeenteraadsverkiezing 2010. Met alle informatie om de gang naar de stembus zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Een banner op de verkiezingsborden moet naar de website 
verwijzen.  
Presentatie van deelnemende partijen, links naar verkiezingsprogramma’s, 
activiteitenkalender, polls (indien technisch mogelijk) e.d. 
 
Planning: vanaf november 
Kostenraming: fotografie 500,-- 
 
Gemeentegids 2010 
In de informatieve tekst over de gemeente nemen we informatie op over de op handen zijnde 
verkiezing. Na de verkiezing is een inlegvel met nieuwste informatie te overwegen. 
 
Planning: januari 
Kostenraming: nihil 



 
Verkiezingskrant  
 In een verkiezingskrant die huis-aan-huis wordt verspreid informeren wij onze inwoners over 
de komende verkiezingen met achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de locaties van 
stembureaus, stemmen bij volmacht, activiteiten in het kader van de verkiezingen. 
Daarnaast een schematisch overzicht van de partijstandpunten over de onderwerpen die het 
onderscheid het meest aantonen. Zo is in een overzicht duidelijk wat de partijen de komende 
jaren in petto hebben voor onze inwoners: wat is de huidige situatie, waar staan de partijen 
voor, wat willen zij anders, waarom, wat betekent dat voor de inwoners, wat willen ze gaan 
doen om het doel te bereiken e.d. 
Lijsttrekkers kunnen door middel van interviews reageren aan de hand van stellingen, 
bijvoorbeeld op basis van de strategische visie. 
Maar ook: - nog eens goed neerzetten wat de gemeenteraad is en doet, waarom die voor de 
burger van Den Helder belangrijk is, het belang van de verkiezing en van kiezen/stemmen 
(waarom is politiek betrokkenheid c.q. stemmen belangrijk?),  beknopte uitleg kiesstelsel 
(taken en rollen van de gemeenteraad, taken college en ambtenaren, hoe heb je invloed) 
Teksten ook digitaal op website plaatsen. 
 
Het maken van een kwalitatief goede verkiezingskrant is niet te realiseren binnen de 
beschikbare uren voor raadscommunicatie. De artikelen voor de krant worden dan ook 
geschreve door een professionele tekstschrijver 
 
Planning: 2e of 3e week januari 
Kostenraming: 5.000,-- 
 
Lijsttrekkersdebat :  
Professioneel geleid debat met alle lijsttrekkers, rechtstreeks uit te zenden via website en 
LOS. Met verkiezingsmarkt voor persoonlijk contact – d.m.v. kraampjes in stadhuis. 
Raadsleden kunnen rondleidingen geven, bezoekers kunnen gebruik maken van de 
StemWijzer, uitzenden van raadsvergadering op beeldscherm in raadzaal, brochures,  
 
Planning: maandag 1 maart (vergadering van raadscommissies vervalt)  of op een nader te 
bepalen moment. In verband met de voorjaarsvakantie zou dat dan vóór 20 februari moeten 
zijn. De voorkeur gaat echter uit naar een datum kort voor de verkiezingsdag. 
 
Kosten: nader te bepalen 
 
Jongeren: 
In te zetten middelen zijn afhankelijk van de uitkomst van het communicatieplan dat in 
opdracht wordt gemaakt (zie boven – onder: ‘wie willen we bereiken?’). 
 
Planning: 1 januari  
Kostenraming: nader te bepalen 
 
StemWijzer 
een instrument dat veel mensen gebruiken die de politiek niet dagelijks volgen. Het is een 
speciale, op de Helderse situatie gemaakte website, waarmee onze inwoners hun eigen 
standpunten gemakkelijk en snel kunnen vergelijken met de verkiezingsprogramma’s van de 
politieke partijen. Dat gebeurt aan de hand van stellingen. Zo kan men (gratis) testen welke 
politieke partij het dichtst bij de eigen politieke voorkeuren, overtuiging of denkbeelden staat.  



Lancering: door burgemeester i.s.m. lijsttrekkers 
 
Het presidium heeft eerder besloten de StemWijzer te bestellen. 
 
Planning: begin februari 
Kosten: 7.200,--, vermeerderd met 250,-- per deelnemende partij. Kosten drukken deels op 
begroting 2009. 
 
2. AVOND VAN/OCHTEND NA DE VERKIEZING: 
 
- avond van/ochtend na de verkiezingsdag een bijeenkomst in het bedrijfsrestaurant waarbij  
  iedereen de (tussentijdsse) uitslagen kan volgen, live uit te zenden via de LOS. Het is nog  
  niet bekend of de uitslag ’s avonds voorhanden is, omdat er dit keer weer met potlood wordt  
  gestemd. De verwerking van de verkiezingsuitslag kost dus meer tijd dan we de laatste jaren  
  zijn gewend. 
- intern: uitslag via Group-Wise aan medewerkers 
 
Kostenraming: nader te bepalen, e.e.a. in overleg met ambtelijke organisatie 
 
3. PERIODE NA DE VERIEZING: 
 
Doel:  
bewoners zijn snel vertrouwd met de (nieuwe) gezichten van de raad 
 
Hoe gaan we dat doen:  
na de verkiezing de nieuwe raad voorstellen aan de inwoners  
 
Boodschap: 
 dit zijn de raadsleden die u hebt gekozen om u de komende vier jaar te vertegenwoordigen in 
het gemeentebestuur. 
 
Middelen: 
 
Special Raad & Daad  
waarin we de inwoners op de hoogte stellen van de ontwikkelingen nadat zij op 3 maart hun 
stem hebben uitgebracht, onder meer: wie zijn de nieuwe raadsleden? Fotobalk aanpasssen 
met nieuwe portretfoto’s. 
 
Planning: 11 maart  
Kostenraming: extra pagina 2.000,--,  
aanpassing fotobalk: 300,-- 
 
Website 
 waarop we de inwoners op de hoogte stellen van de ontwikkelingen na 3 maart. 
  
Planning: doorlopend vanaf 4 maart 
Kostenraming: 500,-- voor fotografie 
 
 
 



Flyer/folder  
over de nieuwe gemeenteraad, zijn taken en contactmogelijkheden, ook voor in het 
informatiepakket voor nieuwe inwoners 
 
Planning: april 
Kostenraming: 500,--  
 
Foto-expositie in de plaza  
Planning: april 
Kostenraming: 1.500,--  
 
Alle uitingen worden extra onder de aandacht gebracht door middel van externe publiciteit. 
 
 
Interne communicatie: 
Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie via diverse middelen op de hoogte gesteld van 
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing. Dat gebeurt onder meer via de Woensd@g 
(special op donderdag!) en de Kop van Jut. De kosten daarvan zijn nihil. 
 
Evaluatie 
Indien gewenst kan de inzet van de communicatiemiddelen worden besproken na de 
verkiezingen. Hiervoor kunnen onder meer het aantal hits op de website en de stemadviezen 
van de stemwijzer worden geteld. Ook het aantal bezoekers aan de activiteiten vormen een 
indicatie. Het belangrijkste cijfer is natuurijk het opkomstpercentage. 
 


