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ONDERWERP

toegankelijkheid stembureaus voor mindervaliden

Geachte heer/mevrouw,

Op basis van Europese richtlijnen, die thans zijn geïncorporeerd in artkel J4 van de Kieswet,
dienen de stembureaus volledig toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Elk verkiezingsjaar 
heeft de mindervalide onze aandacht tijdens de verkiezingen. Reeds vanaf vorig jaar hebben 
wij samengewerkt met het adviesorgaan van de WMO voor een inventarisatie van de 
beletselen voor mindervaliden op stembureaus. Veel zaken zijn tussentijds aangepast.

Het college heeft besloten zo veel mogelijk zorg te dragen dat mindervalide kiezers toegang 
hebben tot stembureaus. Een 100% garantie dat alle stembureaus volledig toegankelijk zijn 
voor rolstoelgebruikers en scootmobielgebruikers is niet mogelijk. Eind 2018 is bureau 
Ongehinderd opgedragen een onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de 
stembureaus in relatie tot de Europese richtlijnen.

De belangrijkste knelpunten uit dit onderzoek en oplossingen kunnen als volgt worden 
weergegeven:

- De hoogteverschillen bij de drempels worden opgelost door enkele platen te leggen die op de 
locaties aanwezig zijn. Voor de rest zijn een aantal platen aangeschaft die op de dag van de 
verkiezingen worden aangebracht;
- De problemen met de trekkracht van de deuren wordt opgelost door de deuren open te 
zetten daar waar mogelijk. Wanneer geen zicht is op de toegangsdeuren wordt de voorzitter 
geïnstrueerd telefoonnummer(s) op de deur te plaatsen om een stembureaulid te bellen, zodat 
die kan assisteren;
- De bereikbaarheid van de stembureaus zal vooraf worden nagetrokken op mogelijke 
obstakels en waar mogelijk worden deze verwijderd;
- De voorzitters van de stembureaus worden vooraf geïnstrueerd om de stemlokalen zodanig 
in te richten dat dit geen belemmering vormt voor de toegang van rolstoelen en scootmobielen;
- Via de website en andere communicatiemiddelen zal duidelijk worden gecommuniceerd.

Waar geen directe oplossing voor is, zijn de te steile hellingbanen bij stemlocaties. Daarnaast 
heeft bureau Ongehinderd ook andere te realiseren knelpunten aangegeven voor een bedrag 
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ad € 17.000. Hier is geen ruimte voor in het budget verkiezingen. De belangrijkste knelpunten
zijn voor een bedrag van € 2.200 opgelost.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
De secretaris de burgemeester,

mr. drs .ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar,


