Verkiezingen
2021
Meting onder 70-plussers
uit het Digitaal Stadspanel
Rotterdam

Achtergrond

Resultaten

In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen

95% van de respondenten heeft de afgelopen vijf jaar

plaats. In verband met het coronavirus zullen aange-

(bijna) altijd gestemd. 2% stemde af en toe en 3%

paste maatregelen getroffen worden. Dat gaat om al-

stemde (bijna) nooit.

gemene maatregelen, maar ook om maatregelen speciaal gericht op Rotterdammers van 70 jaar en ouder.

97% van de respondenten zegt (ook) in 2021 te gaan

Om een idee te krijgen in hoeverre men gebruik zal

stemmen, 2% weet het nog niet en een klein aantal

maken van de verschillende mogelijkheden om te

respondenten zal niet stemmen.

stemmen is tussen 14 en 23 december 2020 een enquête uitgezet onder de leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam van 70 jaar en ouder.

Vanwege het Coronavirus worden extra maatregelen
genomen om het stemmen op een stembureau veilig
te laten verlopen. Wanneer gevraagd wordt of men er

In totaal vielen 1319 panelleden in de leeftijdscatego-

vertrouwen in heeft dat men veilig kan stemmen op

rie van 70 jaar en ouder. Van hen hebben 983 panel-

een stembureau zegt 89% van de respondenten hier

leden de vragenlijst ingevuld (waarvan 6 gedeeltelijk).

vertrouwen in te hebben. 3% van de respondenten

Dat komt neer op een respons van 74%.

heeft hier geen vertrouwen in en 8% weet het niet.

De verdeling van de respondenten over de 14 gebie-

Enkele toelichtende opmerkingen zijn op de volgende

den van de stad komt vrij goed overeen met de sprei-

pagina te lezen.

ding in de bevolking.

Feitenkaart | Verkiezingen 2021

1

In mijn buurt is het nooit zo druk en als dat
wel zo is ga ik op een later tijdstip. Het is
toch dichtbij.

Mogelijkheid van stemmen en voorkeur
Stemmen op de verkiezingsdag (woensdag) op
een stembureau in de buurt
Stemmen per brief en het stemformulier gratis

Ik neem aan dat er voldoende stembureaus
zijn met lange openingstijden en een streng
regime betreffende afstand en mondkapjes.

terugsturen
Eerder stemmen op maandag of dinsdag op één
van de 40 bureaus
Stemmen per brief en het stemformulier afgeven

Met passende maatregelen moet het mogelijk zijn. Eventueel buiten wachten, als de
ruimte binnen beperkt is.

bij een van de 25 stemlocaties
Een ander laten stemmen met een machtiging
Ik zal niet stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen

Maar ook:
De discipline ontbreekt bij de mensen, er is
geen respect en geduld meer.

Totaal

40%

39%

13%

5%
1%
3%
100%

Uit de tabel blijkt dat 40% van de respondenten het
liefst gaat stemmen op de verkiezingsdag op een

Voor de verkiezingen zullen er, naast extra maatregelen, ook extra mogelijkheden zijn om te stemmen. Zo
zal een aantal stembureaus op meerdere dagen open
zijn om drukte te voorkomen en kunnen 70-plussers

stembureau in de buurt. Nog eens 39% geeft de voorkeur aan stemmen per brief en het stemformulier gratis terugsturen. 13% van de respondenten zegt bij
voorkeur eerder te stemmen.

hun stem per brief uitbrengen. De voorkeur van de
verschillende opties wordt in de volgende tabel weergegeven.
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Op grond van eerder uitgevoerd (landelijk) onderzoek
kan gerekend worden op een opkomstpercentage onder 70-plussers van 75% (in deze enquête geeft 94%
aan te gaan stemmen). Een schatting van de aantallen 70-plussers die van de verschillende mogelijkheden gebruik gaan maken komt er als volgt uit te zien:
Aantal stemmers per stemmogelijkheid
Totaal aantal stemgerechtigde 70-plussers in
Rotterdam:

72.000

Verwachte opkomst (75%)

54.000

Stemmen op de verkiezingsdag (41%)

22.000

Stemmen per brief (40%)

21.500

Eerder stemmen (14%)

7.500

Brief afgeven op stemlocatie (5%)

3.000

Totaal

54.000

Geschreven door:
René van Duin, projectadviseur verkiezingen en
Maaike Dujardin, onderzoeker OBI
28-12-2020
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