Betreft: Breng het stembureau naar jongeren
Amsterdam, 28 november 2017

Geachte raadslid,
In aanloop de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 roepen wij alle Gemeentes op
om te besluiten om op alle MBO-, HBO- en WO- instellingen een stembureau in te richten en
om activiteiten te ontplooien gericht op het bereiken, informeren en activeren van jongeren
om hun stem uit te brengen. Naar aanleiding van de succesvolle campagne
#IederMBOeenStemburo van IZI Solutions, de Nationale Jeugdraad en Ben & Jerry’s, tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, willen wij dit uitbreiden naar alle
onderwijsinstellingen. Hiermee willen wij de lokale politiek dichter naar jongeren (18 – 24
jaar) toe te brengen.
Er kan op dit moment in Nederland voornamelijk gestemd worden in buurtcentra,
verzorgingstehuizen en basisscholen, maar niet op de gangbare plekken waar jonge
stemmers vaak komen. Terwijl zo’n 80% van de mensen die voor het eerst mogen stemmen
nog onderwijs volgt.
De politiek beslist over zaken die jongeren ook aangaan, direct of indirect, nu of in de
toekomst. Om een representatieve democratie goed te laten werken is het van groot belang
dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt en dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden uit alle
doelgroepen gaan stemmen.
Desondanks horen wij overal in het land hetzelfde geluid van jongeren: “er wordt te vaak
over ons gesproken in plaats van met ons”. Vooral als het gaat om de politiek. Jongeren
geven aan dat vele politieke onderwerpen te ver van hun af staan en/of dat zij het simpelweg
niet begrijpen.
Oproep
Wij vragen aan u als raadslid om een motie in te dienen om op alle MBO-, HBO- en WOinstellingen een stembureau in te richten. Uw steun en die van de gehele gemeenteraad is
noodzakelijk om dit initiatief tot een succes te maken. Inmiddels hebben verschillende
instanties te kennen gegeven dit initiatief richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te
steunen, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MBO Raad, Verenging van
Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten
Wij horen graag of u ons initiatief richting de gemeenteraadsverkiezingen ondersteunt en of
u een motie hierover wilt indienen.

Voor verder toelichting kunt u contact opnemen met Saadia El Kammouni van IZI Solutions
E: saadia@izi-solutions.com |
Vriendelijke groeten,
IZI Solutions
Prodemos
Nationale Jeugdraad
Dit initiatief wordt ondersteund door:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
MBO Raad
Vereniging van Hogescholen
Vereniging van Universiteiten

