
Data stemlocaties verzameld door Open State
Foundation helpen kiezers bij het vinden van
stembureau
(AMSTERDAM) -- Voor het eerst zijn de locaties van alle stemlokalen voor de Tweede

Kamerverkiezingen landelijk verzameld. Open State Foundation verzamelde alle stemlocaties in

388 gemeenten en heeft deze data ontsloten als open data. Via meldingen van Google en

Facebook op 15 maart kunnen miljoenen kiezers vinden in welk stemlokaal ze kunnen gaan

stemmen. De data met stemlocaties die Open State Foundation heeft verzameld worden

inmiddels ook gebruikt in allerlei andere toepassingen en websites.

Open State Foundation heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad

opgeroepen voortaan deze data beschikbaar te stellen als open data. Gemeenten publiceren

weliswaar informatie over stembureaus maar doen dat in verschillende vormen en verschillende

formaten.

 

Het is voor het eerst dat Google in Nederland een notificatie stuurt over de komende

verkiezingen. Gebruikers van Google Now krijgen een informatie te zien over de verkiezingen en

waar ze kunnen stemmen. Ook Facebook laat een melding zien met informatie over de

verkiezingen en de locaties van stemlokalen.

De data die verzameld is door Open State Foundation worden reeds gebruikt in verschillende

toepassingen en op meerdere websites. Zo is er de app Waar kan ik stemmen? en websites

Stemdan.nl en Nietstemmennietzeiken. Ook de datajournalistieke nieuwsdienst LocalFocus

heeft de data gerbruikt in kaarten voor lokale en regionale media.

'Het is belangrijk dat kiezers eenvoudig hun stembureau kunnen vinden', zegt Arjan El Fassed,

directeur van digitale transparantie organisatie Open State Foundation. 'Gemeenten publiceren

die informatie allemaal op andere wijze. Vandaar dat wij de minister van Binnenlandse Zaken

en de Kiesraad hebben opgeroepen om voor de volgende verkiezingen deze gegevens centraal

beschikbaar te stellen'.

 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/119385/Hier-kunt-u-stemmen-voor-de-Tweede-Kamerverkiezingen
http://www.ad.nl/amersfoort/op-deze-plekken-kan-je-volgende-week-stemmen~af2a94b9/
https://go.localfocus.nl/#/
http://www.nietstemmennietzeiken.nl/
http://stemdan.nl/
https://waarkanikstemmen.info/
https://openstate.eu/stemlokalen
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Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van
innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of
innovative and creative applications.
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