
Resultaten poll  
over eventuele grenscorrectie 

Poll online van dinsdag 24 september  

tot en met dinsdag 8 oktober 



Verdeling brieven over de dorpen: 
2044 brieven verstuurd naar 18-plussers  
in het gebied 

Blessum - 66

Boksum - 307

Deinum - 787

Marsum - 799

Ritsumasyl - 85



Interventie van 4 oktober 

• Er kwamen klachten binnen over hele straten zonder brieven. 

• Uit de tussenstand bleek dat er geen controlecodes in de resultaten 
zaten hoger dan 2700.  

• De controlecodes liepen van 1000 – 3044. 

• Samen met de doorgegeven klachten over straten zonder brieven, 
konden we de gemiste straten alsnog een brief sturen. 

• Er werden die vrijdag en zaterdag nog 291 brieven bezorgd en verstuurd. 

• Vanaf vrijdag 4 oktober zijn er vanuit Marsum en Ritsumasyl  

    181 polls ingevuld. 



Totaal aantal goed ingevulde enquêtes: 1095 

• In totaal 1194 ingevulde enquêtes; 99 daarvan waren ongeldig. 

• Er waren 44 fout ingevuld. 

– 11 ingevuld voordat poll online stond (collega’s van de gemeente) 

– 15 met postcode ingevuld, ook postcodes buiten het gebied. 

– Overige fouten 

• Er zijn 51 dubbele controlecodes uit de resultaten gehaald. (Per controlecode is 1 
stem in de resultaten laten staan.) 

– 29 dubbele 

– 3 driedubbel 

– En 1 vierdubbel 

• Er zijn 2 dubbele controlecodes uit gehaald waarvan de stemmen verschilden. 
Deze stemmen zijn uit de resultaten gehaald (4 stemmen). 

 
 

 



Responsepercentage  

• Er zijn in totaal 2051 personen aangeschreven (inclusief 7 personen die 
later een controlecode kregen). 

• Er zijn 1095 correct ingevulde polls ontvangen (waarvan 14 polls op 
papier). 

• Dat is een responsepercentage van: 

 53,4% 
 

 

 



Response vanuit de dorpen 

Blessum - 42

Boksum - 195

Deinum - 414

Marsum - 395

Ritsumasyl - 48



Algemene uitslag van de poll  

• Gemeente Waadhoeke 
• 916 stemmen 
• 83,7% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 128 stemmen 
• 11,7% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 40 stemmen 
• 3,7% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 10 stemmen 
• 0,9% van de stemmen 



Algemene uitslag in een taartdiagram 

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Leeuwarden

Meer informatie

Maakt niet uit



Meer informatie? Of opmerkingen? 

• Van de 1095 personen die gestemd hebben, hebben 110 mensen een 
opmerking of een vraag om meer informatie ingevuld. 

• Bijna 60% daarvan zijn personen die op feitelijke informatie een 
afweging (hadden) willen maken.  

– Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten als het gaat om OZB, 
reinigingsrechten, onderhoud groen, subsidies voor verenigingen, 
hondenbelasting, etc, etc. 

– Dit gaat om 6% van het totale aantal invullers. 

• Daarnaast wil nog ongeveer 30% heel graag bij Waadhoeke blijven. Dat is 
vooral een gevoelskwestie. 

• De overige vragen en opmerkingen lopen uiteen (we liggen er tegenaan, 
een grenscorrectie is erg duur) 

 



Uitslag van de poll voor Blessum 
Response: 42 stemmen = 63,6% 

• Gemeente Waadhoeke 
• 34 stemmen 
• 81% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 4 stemmen 
• 9,5% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 4 stemmen 
• 9,5% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 0 stemmen 
• 0% van de stemmen 
 



Uitslag van de poll voor Boksum 
Response: 195 stemmen = 63,5% 

• Gemeente Waadhoeke 
• 170 stemmen 
• 87,2% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 15 stemmen 
• 7,7% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 6 stemmen 
• 3,1% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 4 stemmen 
• 2% van de stemmen 
 



Uitslag van de poll voor Deinum 
Response: 414 stemmen = 52,6% 

• Gemeente Waadhoeke 
• 351 stemmen 
• 84,8% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 45 stemmen 
• 10,9% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 16 stemmen 
• 3,8% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 3 stemmen 
• 0,5% van de stemmen 
 



Uitslag van de poll voor Marsum 
Response: 395 stemmen = 49,6% 

• Gemeente Waadhoeke 
• 319 stemmen 
• 80,6% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 59 stemmen 
• 14,9% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 14 stemmen 
• 3,5% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 4 stemmen 
• 1% van de stemmen 
 



Uitslag van de poll voor Ritsumasyl 
Response: 48 stemmen = 56,5% 

• Gemeente Waadhoeke 
• 43 stemmen 
• 89,6% van de stemmen 

 
• Gemeente Leeuwarden 
• 5 stemmen 
• 10,4% van de stemmen 

• Meer informatie nodig 
• 0 stemmen 
• 0% van de stemmen 

 
• Maakt niet uit 
• 0 stemmen 
• 0% van de stemmen 
 



Algemene uitslag in een taartdiagram 

Gemeente Waadhoeke - 83,7%

Gemeente Leeuwarden - 11,7%

Meer informatie - 3,7%

Maakt niet uit - 0,9%


