
Evaluatie verkiezingen 2022 gemeenteraad Schagen

1. Hoe heeft u de informatieverstrekking 
om mee te kunnen doen met de 
verkiezingen ervaren (aanmelden partij,
kandidatenlijsten etc.)?

Prima, fijn om één contactpersoon te hebben. 
Zij was goed bereikbaar. Formaat posters bleef 
te lang onduidelijk.

2. Wat vond u van de berichtgeving vanuit 
de gemeenteraad (raadzaamschagen) 
over de verkiezingen?

Inhoudelijk prima maar waar denken dat deze 
berichtgeving weinig tot geen aanvullende 
waarde heeft op de campagnes.

3. Hoe heeft u de keuze tot, het 
voorbereidingsproces en het 
uiteindelijke resultaat van de stemhulp 
ervaren?

De stemhulp vonden we minder prettig dan de 
vorige keer. Het instrument is minder 
gebruiksvriendelijk. 

We snappen het proces om tot stellingen te 
komen maar zagen veel stellingen die niet 
actueel waren. We twijfelen of dat (veel) meer 
zou kunnen.

4. Hoe heeft u activiteiten van Noordkop 
Centraal mbt  de verkiezingen ervaren 
(de interviews, de één-op-één debatten,
het lijsttrekkersdebat, etc.)

Prettig. Noordkopcentraal is zichtbaar 
betrokken. 

Lijsttrekkersdebat viel ons inhoudelijk tegen. 
Debatten met 3 partijen verdient geen 
opvolging. 

5. Hoe heeft u de verkiezingsmarkt 
(initiatief van de SP) ervaren?

Onze gezamenlijke doel moet zijn: Hoe zorgen 
we dat het geen feestje van ons wordt maar 
een echte uitnodiging voor mensen om het 
gesprek aan te gaan. Hopelijk kunnen we in het
vernieuwde Makado weer terecht. Volgend 
jaar niet op deze locatie. 

6. Hoe heeft u het debat vanuit de 
Ouderenverenigingen ervaren?

Onzinnig, lobbyavond vanuit de zorg. Dit was 
geen debat.

7. Zijn de aanplakborden nog wel van deze
tijd? (dit gezien het grote aantal losse 
spandoeken in tuinen, weilanden en 
langs de weg)

Absoluut, het is belangrijk dat er fysieke 
plekken zijn waar elke partij gelijkwaardig 
zichtbaar kunnen zijn.

8. Hoe heeft u de verkiezingsdagen 
ervaren?

Prima, geen opmerkingen

9. Wat vond u van de opzet en uitvoering 
van de uitslagenavond?

Goed, spreker deed het goed maar er is weinig 
behoefte om voor langere tijd gericht te zijn op 
het podium. Laat de zaal vooral met elkaar 
praten. Goed en belangrijk om met alle partijen
bij elkaar te zijn. 

10. Hoe heeft u de day-after bijeenkomst 
op 17 maart ervaren?

Overbodig in deze vorm. Als er behoefte is om 
met elkaar te spreken in gezamenlijkheid, laten
we dan informeel in een kamer gaan zitten. Nu 
hadden we geen gesprek maar ging iedereen 
vanuit zijn eigen interpretatie een woordje 
doen. Wat ons betreft onbevredigend.

11. Was het voor iedereen duidelijk wat 
aankomende raadsleden voor 

Zeker



benoeming moeten aanleveren?
12. Hoe is het invullen van de formulieren 

e.d. op 21 maart ervaren?
Afstemming Griffie / P&O was niet optimaal 
waardoor er tegenstrijdige dingen werden 
gezegd. Beste via 1 partij te laten lopen.

13. Wat vond u van de opzet en uitvoering 
van de avond van 29 maart? (afscheid 
oude raad)

Schitterend, heel passend. Mooie manier.

14 Wat vond u van de opzet en uitvoering 
van de avond van 30 maart? (installatie 
nieuwe raad)

“Beschouwingen  van fracties” dubbelop na 17-
03. Wat ons betreft schrappen we 17-03 en 
laten we het deze avond doorgaan.

15 Wat wilt u verder nog kwijt over het 
verloop van de verkiezingen?

Niet van toepassing


