
Hoe bent u van plan uw stem uit te brengen? (alleen respondenten van 70 jaar en ouder)

Wanneer denkt u te gaan stemmen?

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het
inwonerpanel ‘Berkelland  Spreekt’ en er tussen januari  en
februari 2021 een  onderzoek is gedaan naar de
verkiezingen. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen
wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de
hoogte van het vervolg.

Leeftijdsgroep

Verkiezingen

Aantal deelnemers: 824

Wat  gebeurt er met de resultaten?

FACTSHEET MAART 2021

Tussen de 18 en 70 jaar - 70% 70 jaar en ouder - 30%

9% 6% 29% 2% 1% 49%

15 maart Weet ik niet/ 
geen voorkeur16 maart 17 maart Geef volmacht

aan een ander
Ik stem niet

Corona
Kan het coronavirus een reden zijn om

niet te gaan stemmen in een stemlokaal?
Stel de situatie rondom corona verslechtert,

bent u dan van plan om te gaan stemmen?

Ja -
20%

Ja - 60%Nee - 76%
Nee -
17%

Rekent u zichzelf tot een van de risicogroepen voor corona?
Tussen 18 en 70 jaar

70 jaar en ouder

Ja Nee Weet ik niet
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Dit jaar zijn er diverse mogelijkheden om een stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan bij
voorgaande verkiezingen. Omdat het stemmen per brief en het vroegstemmen helemaal nieuw zijn, willen we graag
een beeld krijgen wat de inwoner van plan is. Hoe gaan ze stemmen? Gaan kiezers naar het stembureau? Of geven
ze in de coronatijd liever een volmacht af, zodat iemand anders kan stemmen? Willen mensen gebruik maken van de
locaties waar al eerder gestemd kan worden op 15 en 16 maart? En gaan inwoners ouder dan 70 jaar per brief
stemmen, vroegstemmen op 15 of 16 maart, geven ze een volmacht af of gaan ze op 17 maart naar het stembureau?
Door middel van deze enquête krijgen we inzicht in wat de kiezer van plan is.


