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Van: VFG Fryslan
Verzonden: woensdag 5 juli 2017 08:17
Onderwerp: FW: Breng het stembureau naar jongeren
Beste griffie(r)s,
Zou u onderstaande mail willen doorsturen naar uw raadsleden.
Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
Vanessa Glas
Bureaumanager Bestuursbureau

Vereniging van Friese Gemeenten
Bezoekadres: Hofplein 38 (kamer H.007) te Leeuwarden

Postadres: Postbus 935
8901 BS Leeuwarden
Website: www.friesegemeenten.nl
Van: Jelmer van der Zee
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 12:47
Aan: Jelmer van der Zee
Onderwerp: Breng het tembureau naar jongeren

Geachte heer, mevrouw,
Graag vraag ik uw aandacht voor het initiatief van ProDemos en IZI Solutions om gemeenten op te roepen op meer
onderwijsinstellingen een stembureau in te richten.
Hoewel er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 veel aandacht besteed is aan de doelgroep jongeren 18 – 24 jaar, was de
opkomst lager dan bij de verkiezingen in 2012.
Dat terwijl onderzoek laat zien dat als jongeren die de eerste keer mogen stemmen dit ook daadwerkelijk doen, de rest van hun
leven vaker gaan stemmen. Daarom zijn deze zogenoemde ‘first time voters’ een belangrijke doelgroep als het gaat om
opkomstbevordering. Daarom heeft ProDemos samen met IZI Solutions een 'oproep aan gemeenten' voor de
gemeenteraadsverkiezingen voor meer stembureaus op onderwijsinstellingen geformuleerd. Deze oproep kunt u vinden in de
bijlage.
Ik zou het op prijs stellen als u dit initiatief wilt ondersteunen door het onder de aandacht te brengen van uw achterban.
Het zou geweldig zijn als gemeenten zich uitspreken om juist voor de jongeren drempels voor het stemmen zoveel mogelijk weg te
nemen.
Mocht u meer informatie willen hebben, of overige vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Jelmer van der Zee
Projectleider

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
Hofweg 1H, 2511 AA DEN HAAG
http://www.prodemos.nl
+++ Van 19 t/m 21 juli kunnen alle (kandidaat) raadsleden zich weer laten bijscholen in onze Zomerraad. www.prodemos.nl/
agenda/zomerraad-2017 +++

