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Inleiding 

De landelijke verkiezingen van 2021 vinden in de week van 17 maart plaats. Deze verkiezing zal in verband met 

Corona anders georganiseerd moeten worden dan we tot nog toe gewend waren. Een van de zaken waar 

rekening mee gehouden moet worden is de drukte op de stembureaus. 

 

Geografische informatie kan hier een ondersteunende rol in spelen, door de drukte van stemlokalen op ieder 

moment in kaart te brengen. Op deze manier kan iedere stemgerechtigde op de website de keuze maken of hij / 

zij later wil gaan stemmen of dat men wil uitwijken naar een ander stemlokaal. Bekijk hieronder het voorbeeld 

welke is gebaseerd op ArcGIS Online. De druktemeter oplossing omvat een kaart die voor de gemeentelijke 

website geschikt is, een dashboard voor de gemeente om een overzicht te houden en een beheerapp voor de 

stemlokalen waarmee ze de drukte op het desbetreffende stembureau kunnen aangeven. 

 

Het patroon dat we hiervoor gebruiken is opgebouwd uit 3 kolommen:  

- Presentatie (voor het publiek) 

- Beheer data (door de stemlokalen) 

- Monitoring (voor de gemeente) 

 

 
En dat is nader uitgewerkt in de volgende applicaties 
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In het navolgende hoofdstuk zal ik stapsgewijs uitleggen hoe deze applicaties geconfigureerd zijn. 

 

Voorvereisten: 

- ArcGIS Online 

- User type Editor for ArcGIS Online (voor alle stemlokalen zelfde inlogcode1) 

- User type Creator for ArcGIS Online (voor het eenmalig configureren van onderstaande applicaties) 

 

NB ik heb dit document opgesteld zonder dat ArcGIS Pro nodig is. Dit om te laten zien dat een Creator ook al 

heel veel kan. Het staat je natuurlijk vrij om ArcGIS Pro in te zetten als je daar meer bekend mee bent of 

handiger vindt werken, maar voor deze instructie is die licentie niet nodig. 

Data prepareren 

We hebben de kaartlaag met de stembureaus van 2019 als open data van https://waarismijnstemlokaal.nl/data 

gedownload en als openbare kaartlaag beschikbaar gemaakt in ArcGIS Online: https://arcg.is/uLCTL  

Het kostte nogal wat moeite om deze CSV data om te zetten naar direct bruikbare data, dus het beste is het om 

direct met de kaartlaag van arcgis.com verder te gaan. 

 

Je kunt er voor kiezen om de kaartlaag te downloaden als FileGDB en na filtering opnieuw te publiceren in je 

eigen omgeving of om direct gebruik te maken van deze kaartlaag van heel Nederland. Inloggen in ArcGIS 

Online is als eerste stap vereist. Voor het opnieuw publiceren heb je ook ArcGIS Pro nodig. 

 
Een andere methode is om een Analyse te maken in ArcGIS Online. Omdat dit anders is en wat minder bekend 

wellicht, leg ik die methode hier uit. 

 

Stap 1: Voeg in de Map Viewer de kaartlaag toe door te zoeken in ArcGIS Online op “stembureaus_2019 

owner:bsneller_esrinederland”. Je komt dan bij de door mij gepubliceerde versie uit: 

 
1 In principe is dit in strijd met de voorwaarden van een Named user maar aangezien dit voor slechts 3 dagen van belang is hebben we gemeend 

uitsluitend voor dit doel hier coulant mee te zijn. 

https://waarismijnstemlokaal.nl/data
https://arcg.is/uLCTL
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Stap 2: Voeg vervolgens uit de levende atlas de bestuurlijke gemeentegrenzen 2021 toe.  

 
 

Stap 3: Filter daarna op de gemeentegrenzen van de gewenste gemeente (in mijn voorbeeld Utrecht). 

 
 

Content opslaan 

Door middel van een analyse kun je nu alleen de eigen stembureaus (inclusief alle attributen) in jullie eigen 

content opslaan. 

 

Stap 4: Kies hiervoor onder de optie Analyse voor Objecten koppelen onder de optie Gegevens samenvatten. 
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We gaan in feite (in ArcGIS termen) een “Intersect’ doen. Dus van de puntenlaag en de gemeentegrenzen een 

nieuwe kaartlaag maken met alleen de punten die binnen het vlak vallen (vandaar de filtering). 

 

 
De doellaag zijn stembureaus, daar voegen we kenmerken van de kaartlaag gemeentegrenzen aan toe en 

houden alleen de stembureaus over die binnen de polygon vallen. Het is handig om de te vormen kaartlaag een 

logische naam te geven, in mijn voorbeeld “stembureaus_utrecht”. De ruimtelijke relatie is hier “Kruist” 

(Nederlands voor Intersect). 

 

Credits 

Deze bewerking kost credits want het is een analyse, maar in dit geval van Utrecht betrof dat dus 0,2 credit die 

€0,15 per stuk kosten. Elk jaar worden 100 credits bij een ArcGIS Pro bijgeleverd).  

Stap 5: Klik op het hyperlinkje Credits tonen om dit te checken voordat je op de “Analyse uitvoeren” klikt. 
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Het voordeel van deze methode ten opzichte van filteren is dat de data nu echt op jullie eigen ArcGIS Online 

portal staat en je er zelf mee kan doen wat je wilt, zoals velden toevoegen, domeinwaarden aanpassen. Ook 

hiervoor heb je geen ArcGIS Pro nodig. Echter is het nadeel dat de database eigenschappen (bestaande 

domeinen, stringlengte etc) niet meekomen in deze analyse. Dat betekent dus dat je die zelf opnieuw moet 

maken. Voor de meeste GISsers zal dus de route via de FileGDB handiger zijn, maar op deze manier kan een 

gebruiker die alleen maar Creator is ook zelf kaartlagen maken en dus themakaarten en webapps maken.  

 

Welke route je ook kiest om de kaartlaag aan te maken. Uiteindelijk moet er minimaal (voor deze instructie) een 

waardelijst (domein) aan het veld Druktemeter gekoppeld zijn. 

 
Je kunt ook bij andere velden een keuzelijst maken voor de velden door een Lijst aan te maken. 
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Optioneel: 

We voegen nu ook een veld toe zodat we straks in het dashboard een filter kunnen maken op 4-positie-postcode 

(PC4). Dit kan handig zijn voor de gebruikers en is aan te raden voor de toegankelijkheid dat de mensen zelf 

een selectie van stembureaus kunnen maken op basis van een administratief kenmerk, de bestaande 6-

cijferige-postcode is dan te verfijnd voor een goede selectie. 

 

Stap 6: Toevoegen, PC4 type Integer 

 

 
 

Data wijzigen 

Best Practice is om in de “moeder” kaartlaag alle Instellingen aan te zetten en deze kaartlaag met niemand te 

delen. Via weergaves gaan we dan verfijnen wie wat mag met welke deel van de kaartlaag. Zo houden we grip 

op de mogelijke bewerkingen. 

 

Stap 7: Ga naar de Instellingen van de kaartlaag 
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In dit geval staan we ook toe de geometrie te wijzigen, je kunt er ook voor kiezen alleen de attributen te laten 

wijzigen, maar zoals gezegd is het beste om dat te doen in een weergave. Wel zetten we meteen de tracking 

aan (houd bij wie de objecten heeft gemaakt en wie deze het laatst heeft gewijzigd) zodat we straks kunnen 

tonen wanneer de laatste update is geweest van de actualiteit. 

 
Deze moeder kaartlaag beheren we zelf en kunnen dus zelf ook stembureaus toevoegen of verwijderen. 

 

Stap 8: Daarna maken we een kaartlaag die alleen gebruikt gaat worden voor het raadplegen van de gegevens 

(in het dashboard en de publieksversie) 

 
Een weergave (Engels: View) is een versie van de data die direct op de oorspronkelijke (moeder) kaartlaag kijkt 

maar met andere instellingen heeft. Of zelfs minder velden kan tonen of minder records. 
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Stap 9: De weergave laag delen we Openbaar 

 
 

Stap 10: Vervolgens maken we nog een weergave met alleen de optie “Actualiseren, Alleen attributen” ten 

behoeve van de stembureaus 
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Delen kaartlaag 

Deze kaartlaag delen we met de groep waar de user “stemlokaal_beheerder” ook in zit. 

Stap 11: We gaan eerst de groep aanmaken (kies de standaard opties) 

 
 

Stap 12: Maak een user aan met minimaal de user type editor en de rol Data editor: 
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Stap 13: Voeg de nieuwe user direct toe aan de groep (of anders later via leden uitnodigen). 

 
 

 
 

Stap 14: Voeg de kaartlaag toe aan de groep. 
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Applicatie voor het stembureau 

Voor de stembureaus gaan we uit van een app die het goed doet op een mobiel en die direct gebruikt kan 

worden met een inlogcode. We voegen de kaartlaag voor het beheer toe aan een nieuwe WebMap. 

 

Stap 1: Popup configureren 

Zorg dat de pop-up uit staat, dat geeft anders alleen maar verwarring in de app. 

Zorg dat de EditDate ingesteld staat op Europese schrijfwijze en 24uurs tijdsweergave. 

 

 
Eventueel de label met het stembureau nummer aanzetten als je dat handig lijkt. 

 

Stap 2: Vervolgens de WebMap opslaan en delen met de groep “Stembureau Beheer”  

 
en kies daarna voor het maken van een web app via de Web AppBuilder.  
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Stap 3: Voeg vervolgens de Smart editor als widget toe aan de app. Met de Smart editor heb je de meeste 

controle. Ook werkt dit het fijnst voor niet-GISsers. 

 
 

Zet het vinkje bij “Alleen bijwerken” en “Geometrie bijwerken uitschakelen” als u dat niet al in de kaartlaag hebt 

geregeld. Bij “Wijzig Velden” zorg dat alleen het veld “Druktemeter” aan staat. Eventueel kan je ook kiezen om 

de openingstijden te laten wijzigen door het stembureau of eventueel andere velden naar keuze zoals: 

toegankelijkheid, invalidetoilet en parkeerplaatsen. 
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Stap 4: Bij de algemene instellingen van de widget kun je het aantal pixels ophogen zodat het niet zo nauw 

komt met klikken en de tekst aanpassen naar “Kies het stembureau om de druktemeter aan te passen”.  

Voeg eventueel extra uitleg toe als je gebruik gaat maken van de extra knoppen. Dit om vooral goed duidelijk te 

maken hoe de app te gebruiken is. Zie hieronder een voorbeeld. 
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Stap 5: Kies bij “Thema” voor het “Pockettheme”. Van alle thema’s vond ik deze het beste werken op een 

smartphone. Je kan dit zelf ook testen door middel van de knop “Voorbeelden”. Je ziet direct hoe het werkt op 

verschillende types smartphone en tablets. 
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Algemene instellingen van de Web AppBuilder 

Stap 6: Je kunt extra kiezen voor zoom in/uit knoppen, mijn locatie knop, zoek op adres of stembureaunummer. 

Allemaal mogelijk maar de ervaring leert: “Less is more”, met dit soort toepassingen. 

 

Voordeel van de “Mijn locatie” knop is dat de gebruiker eigenlijk direct op het stembureau uitkomt. 

 
Via de instellingen kan je zorgen zodat de knop direct na gebruik uit gaat en inzoomt naar een redelijk 

schaalniveau bijvoorbeeld 1:1000. 
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Nadeel van deze optie is dat de gebruiker na gebruik van de locatie eerst moet zorgen dat de Smart editor actief 

wordt. Die is eerst ROOD en je kan pas een stembureau aanklikken en wijzigen als die GROEN is. Hetzelfde 

geldt voor de Zoek optie. Je zou dan kunnen zoeken op het stembureau nummer of adres, maar ook dan is het 

nodig de “Smart Editor” eerst actief te maken voordat je kan wijzigen. Dit geldt ook voor de Zoom in/uit knop.  

 

Je ziet hier links de balk groen als bewerken mogelijk is, rechts rood als je de stembureaus niet kan aanklikken. 

Je moet dan eerst op het witte vlak klikken om de “Smart Editor” weer actief te maken. 

  
 

Als de balk bovenin groen is, kan de gebruiker de drukte van het stembureau wijzigen: 
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Publieksversie maken 

 

Dit kan natuurlijk op diverse manieren. Al naar gelang jouw eigen voorkeur, dan wel de voorkeur van de afdeling 

Communicatie. 

Inbedden in de website 

De simpelste is wellicht de embed-functie voor op de website. Daarna zal ik een voorbeeld geven op basis van 

een standaard template en een variant die het goed doet in de voorleesfunctie van webbrowsers. 

 

Voor de embed versie is het slechts nodig een WebMap te maken die toont wat je wilt laten zien. 

 

Stap 1: We maken nu gebruik van de kaartlaag die speciaal bedoeld is voor raadplegen. Dit zodat de burger de 

kaartlaag zelf niet kan aanpassen.  

 
De kleur van de stembureaus laten we afhangen van de drukte (logischerwijs). Het kan nodig zijn dat je alle 

stembureaus eerst op “niet druk, kom gerust” zet (of welke waarde je ook als standaard wilt tonen). Zodat we 

direct de juiste kleuren zien. Dit zal na dag 1 ook weer moeten gebeuren. Houd daar alvast rekening mee. Het 

gaat niet vanzelf. 

 

Stap 2:  

Als dat nog moet gebeuren, kan dat ook in ArcGIS Pro of in de WebMap. Dan dien je wel eerst de bewerkbare 

laag ook tijdelijk toe te voegen. 

  
Ik kies meestal voor Arcade.  
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Zo kun je ook alvast de openingstijden invoeren middels Arcade. Houd er rekening mee dat Januari maand 0 is 

in Arcade. 

 
 

NB! Vergeet niet hierna de bewerkbare laag weer te verwijderen uit de WebMap.  

Het kan nodig zijn de kaart op te slaan en een refresh te doen voordat de wijzigingen zichtbaar zijn. 

 

Stap3: Configureer de Pop-up, zoals u dat gewend bent. 

Eventueel kun je een Arcade expressie gebruiken bij de Afbeeldingen van de popup, om in plaats van een Y of 

N een plaatje te tonen. Dat zou kunnen met de volgende expressie: 

 

//NB! de rechten voor deze voorbeelden zijn niet geregeld, u dient dat zelf te organiseren 

var pict_toegankelijk = "https://www.maprairie.com/wp-content/uploads/2020/01/logo-pmr-1-150x150.png" 

var pict_niettoegankelijk = "https://blog.handiparentalite.org/wp-content/uploads/2016/01/handicap_interdit_s.jpg" 

 

var pictogram = Iif($feature["Mindervaliden_toegankelijk"]=="Y",pict_toegankelijk,pict_niettoegankelijk) 

return pictogram 
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Hetzelfde kunnen we doen met de optie of het stembureau op het moment van raadplegen open of dicht is. 

Deze expressie gebruiken bij de “Configure attributes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De popup hieronder toont beide mogelijkheden: open/dicht en toegankelijk of niet. 

 

 
De Arcade expressie kan ook gebruikt worden bij Labels  

var nu = Now() 

var van= $feature["Open_van"] 

var tot = $feature["Open_tot"] 

//var IsOpen= DateDiff(nu,van,"days") 

var IsOpen=Iif(tot>nu,Iif(nu>van,"open","dicht"),"dicht") 

return IsOpen 
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Door de kaartlaag twee keer extra toe te voegen kan toegankelijkheid ook als plaatje over de drukte heen 

worden getoond, zodat dat ook direct duidelijk is in de kaart. 

Enfin, voldoende keuze.  

 

Voor embedden van deze kaart is het verplicht de kaart Openbaar te delen, dan pas wordt de knop voor 

embedden actief. 

 
 

In overleg met de webmaster kan hier de code worden vastgesteld en gekopieerd worden om deze in de 

website te plakken. 
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Ook hier geldt: “Leef met vlag en wimpel, maar … hou het simpel.”  

 

Configureerbare template 

Een andere mogelijkheid is de WebMap van het vorige onderdeel gebruiken in een template. 

Ik heb in de presentatie gekozen voor de template: “In de buurt van”  

 
Volg hierbij de stappen en geef een eigen introductie tekst aan. 
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Eventueel de zoekfunctie aanvullen met de BAG geocoder: 

http://geocoder.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Geocoder_BAG_RD/GeocodeServer  

 

Je kunt ook altijd testen hoe dit werkt door op F12 te drukken en de optie, mobiele weergave te nemen. 

 
NB! Vergeet niet aan het einde de app Openbaar te delen. 

 

Voorleesbare versie 

Een voorleesbare versie gaat het beste door middel van een ArcGIS Dashboard, omdat daar de tabel bovenaan 

gezet kan worden. 

 

Optioneel 

Om de data te voorzien van een 4-cijferige-postcode hebben in we in paragraaf 0 het veld PC4 toegevoegd. Dat 

veld gaan we nu vullen met de postcode.  

 

Stap 1: Voeg de bewerkbare kaartlaag toe aan een nieuwe WebMap en open de tabel van de kaartlaag.  

 

NB! Op het moment dat je achteraf een veld toevoegt aan de kaartlaag zal dat in de reeds bestaande 

Weergaves default uit gevinkt staan en zal je dat dus niet zien in de tabel. Je kan dit aanzetten door bij de 

Visualisatie van de Weergave dit veld aan te zetten.  

http://geocoder.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Geocoder_BAG_RD/GeocodeServer


 

 Werkinstructie druktemeter stembureaus Pagina 27 van 41 

 

 
 

 

 
Stap 2: Voer vervolgens deze berekening uit in Arcade: Number(Left($feature.Postcode,4)) 

 
 

Vanuit de bestaande WebMap voor Raadplegen gaan we nu een dashboard maken, maar dan in ArcGIS 

Dashboard Beta. Ik wil ArcGIS Dashboard Beta gebruiken omdat die automatisch refresht zonder dat je elke 

keer op F5 hoeft te drukken. 

 

Stap 3: Kies bij de applicatieknop nu voor de Dashboards Beta 
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Stap 4: Voeg achtereenvolgens een Header, Sidepanel, een Map en een List toe. 

 
Stap 5: Bij de Map kies je voor de bestaande raadpleeg WebMap. 

Het ziet er dan als volgt uit: 

 
Stap 6: We kunnen nu de individuele componenten opmaken zodanig dat het goed bruikbaar is voor de 

voorlees-functie van de browser.  
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NB! gebruik geen “Indicator” voor het aantal stembureaus, deze laat zich niet voorlezen. 

 

Linksboven in een component van het dashboard is een submenu dat actief wordt als je de muis eroverheen 

beweegt. Het “wieltje” is nodig voor de configuratie van de component. 

 

Header 

 
 

Stap 7: Pas de header aan: met name de optie uitloggen uitzetten. Voeg eventueel een logo toe, daar zal de 

voorleesfunctie gewoon overheen stappen. 
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Side Panel 

Stap 8: Voeg een “Category selector” toe aan het side panel, zodat de gebruiker een voorselectie kan maken op 

een administratief kenmerk, bijvoorbeeld de 4-positie-postcode (PC4).  

 
 

Stap 9: Kies voor “Grouped Values” en selecteer de kaartlaag met de stembureaus en de categorie PC4. 

Zorg dat het duidelijk is (in tekst) dat de gebruiker de lijst met stembureaus kan filteren op basis van de 

postcode. Bij de voorlees-versie moet je meer uitleggen in de tekst wat de gebruiker moet doen dan normaal, 

daar moet je dus hier rekening mee houden. In dit voorbeeld staat bij de None Option: “Kies een postcode om 

de stembureaus te filteren”. 

 
Geef bij de Actions aan dat de kaart en de lijst gefilterd moeten worden 



 

 Werkinstructie druktemeter stembureaus Pagina 31 van 41 

 

 
 

List 

Stap 10: Sorteer de lijst met stembureaus op bijvoorbeeld de meest actuele boven aan. 

 

 
 

Stap 11: Bij de List vooral de tekst opmaken zodat als het wordt voorgelezen, logisch klinkt. 

Bijvoorbeeld: 
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Stap 12: Ten behoeve van visuele verduidelijking kunnen we ook de achtergrond een kleur geven op basis van 

de drukte. Ook of het stembureau op dat moment open of dicht is kan hier met een Arcade script worden 

aangegeven. We gebruiken hiervoor de Arcade expressie.  

 

NB! “$feature” heet in een Dashboard “$datapoint” . 
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var nu=Now(); 

var van=$datapoint["Open_van"]; 

var tot=$datapoint["Open_tot"]; 

var drukte=$datapoint["Druktemeter"]; 

var tijd=Minute(ToLocal($datapoint["EditDate"])) 

    + " over " +  

    Hour(ToLocal($datapoint["EditDate"])) ; 

var OpenDicht=Iif(tot>nu, 

Iif(nu>van, 

"open", 

"dicht"), 

"dicht" 

); 

var kleur=Iif(drukte=="niet druk, kom gerust", 

"#58e1ab",//groen 

Iif(drukte=="wachtrij van max 5 min", 

'#ffd859', //geel 

Iif(drukte=="wachtrij van max 10 min", 

"#ffb366", //oranje 

"#ec6762") //rood 

) 

); 

 

return { 

textColor: '', 

backgroundColor: kleur, 

separatorColor:'', 

selectionColor: '', 

selectionTextColor: '', 

attributes: { 

IsOpen: OpenDicht, 

  Mutatie: tijd 

} 

} 
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Stap 13: Bij General kun je aangeven dat de lijst de lijst met stembureaus bevat. 
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Stap 14: Bij actions kun je nog zorgen dat er gezoomd wordt op de locatie van het stembureau alhoewel dat 

voor het voorlezen natuurlijk geen zin heeft. 

 
 

Map 

Stap 15: Bij de configuratie van Map kun je ervoor zorgen dat de kaart dan wel zoomt naar een gebied rond het 

stembureau en dat de gebruiker weer terug kan naar het gehele kaartbeeld. 
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Stap 16: Het resultaat kun je testen door in Edge de voorleesfunctie gebruiken (Ctrl-Shift-U) 

 
 

Voorlezen in Chrome testen kan ook, dan zul je eerst de extensie moeten (kunnen) installeren “ Screen reader 

for Google Chrome”.  



 

 Werkinstructie druktemeter stembureaus Pagina 37 van 41 

 

 
En via Details naar de opties voor Extensies de taal op NL te instellen. 

 

 
NB! Ook deze moet Openbaar gedeeld worden 

 

Als bij het testen blijkt dat het dashboard niet automatisch vernieuwd, zet dan in de webmap de “Interval voor 

vernieuwen”  aan 
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Dashboard voor overzicht 

Stap 1: Vanuit het bestaande dashboard “Save as” gebruiken om een nieuw dashboard te maken voor het 

overzicht van de gehele drukte op de stembureaus. 

 
Stap 2: Voeg een “Serial Chart” toe vanuit het + teken en kies de categorie Druktemeter en sortering op 

Druktemeter zodat de volgorde logisch is. 

 
 

Stap 3: Bij optie Series zorg je er voor dat de staaf in het diagram dezelfde kleur krijgt als in de kaart. 

 
Stap 4: Via de “Drag Item” optie van de component kun je zorgen dat het staafdiagram onder de kaart komt. 
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Stap 5: Het kan handig zijn om in het Left Panel een aantal extra Category Selectors te maken, bijvoorbeeld 

voor drukte, toegankelijkheid, buurt. 

 
Stap 6: Let er bij de Actions op dat de eventuele extra kaartlagen zoals in dit voorbeeld ook worden mee 

gefilterd. 
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Er is nog veel meer mogelijk bij een dashboard maar dat laat ik aan je eigen organisatie over om te bepalen wat 

er verder nodig is om te kunnen sturen of monitoren. 

 

Het eindresultaat: 

 
 

NB! Je kan er voor kiezen dit dashboard openbaar te delen (staat immers niet anders in dan de openbare 

gegevens) of alleen beschikbaar mensen met een inlogcode. De user type moet dan minimaal Viewer zijn. 


