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Geachte College, 

 

 

 
Binnen onze gemeente hebben we de keuze gemaakt voor een samenleving die toegankelijk 
is voor iedereen. D66 staat daar volledig achter en vraagt hier met regelmaat nadrukkelijk 
aandacht voor. 
Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen vragen wij aandacht voor het stemmen met 
een beperking, en dan in het bijzonder de mensen met een visuele beperking. 
Volledig toegankelijke stemlokalen zou de norm moeten zijn. 
Volgens de Kieswet moet ten minste 25% van de stemlokalen binnen één gemeente 
toegankelijk zijn, afgemeten aan de ‘Checklist toegankelijkheid stemlokalen’ van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met betrekking tot visuele beperking staan daar onder 
andere normen in voor de uitvoering van wegwijs borden (afmetingen, teksthoogte,                   
letters in kapitalen, contrast).  
Een toegankelijk stembureau dient ook een leesloupe te hebben. Gemeenten dienen aan te  
geven welke stemlokalen voor kiezers met een beperking toegankelijk zijn. 
Als je slechtziend of blind bent, is hulp bij het stemmen in het stemhokje toegestaan            
(als het stembureau daar toestemming voor geeft). In artikel J28 van de Kieswet staat: 
‘Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer wegens zijn lichamelijke gesteldheid hulp 
behoeft, staat het toe dat deze zich laat bijstaan.’ Leden van het stembureau blijken echter 
niet altijd te weten dat hulp is toegestaan. 

 
Graag zouden wij van het college het volgende willen weten : 
 

 Is onze gemeente voldoende voorbereid op het toegankelijk maken van de 
stemlokalen? 

 Is de gemeente op de hoogte van alle toegankelijkheidscriteria? 

 Voldoet onze gemeente aan de 25% eis? 

 Wordt op een duidelijke, en proactieve wijze duidelijk gemaakt welke  
stemlokalen toegankelijk zijn? 

 Zijn de, in het stemlokaal, aanwezige ambtenaren volledig op de hoogte           
van de toegankelijkheidseisen? 

 Zijn de, in het stemlokaal, aanwezige ambtenaren volledig op de hoogte van 
artikel J28 van de Kieswet? 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Kock 
Raadslid D66 OIJ. 
 

 



 


