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Bij Omroep Brabant mis je niets over de 
gemeenteraadsverkiezingen 
 

Op woensdag 16 maart gaat Brabant weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Kiest Brabant massaal voor de lokale partijen, of 
gaan de meeste stemmen naar de landelijke partijen? Je volgt het 16 en 17 maart 
bij Omroep Brabant op web, app, radio en tv. 

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 16 
maart 2022 stemmen we voor die gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de corona-
maatregelen is het ook mogelijk om op 14 en 15 maart je stem uit te brengen. In 51 van 
de 56 gemeenten in Brabant zijn verkiezingen. Vanwege recente 
herindelingsverkiezingen wordt niet gestemd in Boxtel, Vught, Oisterwijk, Land van Cuijk 
en Maashorst. 

Stemmen 

Omroep Brabant sprak in iedere gemeente met één inwoner. Waarom ga je stemmen? 
Welk thema vind je belangrijk? Waar laat je je stem door bepalen? Wat maakt je 
gemeente zo fijn en wat kan er nog veel beter? Lees hun verhalen op deze speciale 
pagina: omroepbrabant.nl/gemeenteraadsverkiezingen . 

Uitslagen 

Omroep Brabant volgt alle uitslagen in Brabant op de voet. Op woensdag 16 maart 
houden we je op de app en site op de hoogte met een liveblog. Daar kun je ook terecht 
voor alle uitslagen. Ook de dag na de verkiezingen kun je voor al het verkiezingsnieuws 
terecht op de app en site en radio houdt je ook op de hoogte. 

Ook op televisie hoef je niks te missen. Naast de reguliere uitzending van Brabant 
Nieuws om 17.30 uur, volgen er later op de avond updates zodra de uitslagen binnen 
komen. Onze verslaggevers zijn op verschillende plekken in de provincie. 
Donderdagmorgen 17 maart komt Omroep Brabant vanaf 07.00 uur met extra lange 
ochtenduitzendingen van Brabant Nieuws en dit gaat de hele dag door. Daarin gaan we 
de belangrijkste/meest opvallende uitslagen melden, met schakelingen naar 
verslaggevers die reacties halen in de provincie. En uiteraard ook met de eerste duiding 
en analyse. 

Tot slot heeft Omroep Brabant die dag om 17.30 uur een extra lange uitzending van 
Brabant Nieuws van 25 minuten. Bestuurskundige Julien van Ostaaijen van de 
Universiteit van Tilburg is dan in de studio om de belangrijkste uitslagen en 
ontwikkelingen te duiden. 

Op de website van Omroep Brabant zijn alle uitslagen te vinden. Maar ook voor alle 
ontwikkelingen, zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. Omroep Brabant is op tv te 
vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507. 
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