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Op weg naar 100% toegankelijke verkiezingen in 2019.
Per 1 januari moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met
een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging
die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen.
In 2019 zijn er Waterschapsverkiezingen, Verkiezingen Provinciale Staten
en Europese Verkiezingen.
De 100% norm
Verkiezingen vormen een belangrijk moment in onze samenleving waarop
iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht beperkingen. Maar het kan
lastig zijn 100% toegankelijkheid te realiseren. Daarom regelt de
wetswijziging dat het college de raad moet informeren wanneer de 100%
norm niet gerealiseerd wordt.
Uitgangspunten
De basisbegrippen van de integrale Toegankelijkheidsstandaard (IT’s)
zijn:
Communicatie: Informatie over toegankelijkheid van stemlokalen via de
gemeentelijke website
Bereikbaarheid: Kan men via de openbare weg bij het stemlokaal komen.
Betreedbaarheid: Kan men via de openbare weg tot in het stemlokaal
komen.
Bruikbaarheid: kan men de stemfaciliteiten in het stemlokaal gebruiken.
Voor gedetailleerde informatie over de bij de IT’s beschreven onderdelen
met betrekking tot Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en Bruikbaarheid.
Zie voor meer informatie op de website○ www.pbtconsult.nl
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat in een kamerbrief weten
dat mogelijk niet volledig toegankelijke stemlokalen kunnen worden
gebruikt om een bepaalde doelgroep te bereiken of om stemmen
aantrekkelijker te maken. Denk aan stemmen op een festivalterrein (om
jongeren te bereiken) of in monumentale panden en op ludieke plaatsen.
Veel stemlokalen zijn geen gemeentelijk bezit. Het is dan ook niet altijd
realistisch om op korte termijn structurele aanpassingen te verwachten,
zoals het aanleggen van hellingbanen en het verbreden van doorgangen.
Maar locaties kunnen vaak wel goed toegankelijk gemaakt worden met
kleine aanpassingen, zoals: Het gebruik van een oprijplaat, het weghalen
van een dranger bij zware deuren of het plaatsen van een draadloze bel
(zodat een lid van het stembureau de deur kan openen)
Het is wel belangrijk om te onderzoeken of er meer permanente
aanpassingen mogelijk zijn in de tussentijd voor de volgende

verkiezingen, maar ook voor de toegankelijkheid voor andere activiteiten
in bv. dorpshuizen.
Tip voor gemeenten: betrek mensen met een beperking bij de schouw. Zij
kunnen dan laten weten of er toch een obstakel over het hoofd wordt
gezien en met welke (kleine) aanpassingen zij wel hun stem kunnen
uitbrengen.

