Toegankelijk stemmen; een korte handleiding
De procedure voor toegankelijk stemmen kent twee stappen. In stap 1 wordt met behulp van de
sound box het nummer van de gewenste partij en het nummer van de gewenste kandidaat op de
kandidatenlijst van deze partij opgezocht. Deze stap kan men overslaan als men met behulp van de
gesproken kieslijst of op een andere wijze eerder het nummer van de gewenste lijst en het nummer
van de gewenste kandidaat van deze lijst al heeft bepaald. De gesproken kieslijst staat op de
website van de gemeente
Noordenveld(www.gemeentenoordenveld.nl/bestuurenorganisatie/nieuws/nieuwsberichten/zelfsta
ndigstemmenvoormensenmeteenvisuelebeperking of via Google met de trefwoorden noordenveld
zelfstandig stemmen).
In stap 2 wordt met behulp van de stemmal het bij de gewenste kandidaat behorende stemvakje
op de kieslijst gevonden. De punt van de stempotlood wordt in het rondje midden in het gekozen
vakje gedrukt om het vakje op het stembiljet rood te kleuren.
Stap 1 Gebruik van de sound box
De sound box heeft 4 knoppen . De grote knop in het midden is de volumeknop. De knop links
daarvan is de terugknop. De eerste knop rechts van de volumeknop is de verderknop. De knop
rechts daarvan is de OK knop.
Druk op de terugknop tot u hoort “dit is de sound box”
Druk op de Ok knop. U hoort nu de nummers en de namen van de 16 aan de verkiezing
deelnemende partijen. Als de gehele lijst is voorgelezen wordt deze automatisch herhaald. Druk op
de knop OK als het nummer en de naam van de door u gewenste partij wordt genoemd. Onthoud
het nummer van de partij.
De sound box leest daarna de nummers en de namen van de kandidaten voor die op de door u
gekozen lijst staan. Als alle nummers en namen zijn voorgelezen wordt deze lijst met namen
automatisch herhaald. Druk op de OK knop als u de door u gewenste kandidaat hebt gevonden.
Onthoud het nummer van de kandidaat.
U beschikt nu over twee cijfers t.w. het nummer van de partij en het nummer van de door u
gewenste kandidaat van deze partij.
Druk nu op de terugknop tot dat u hoort “dit is de sound box”. De volgende kiezer weet dan niet
wat u hebt gestemd.
Terzijde: de verder knop biedt de mogelijkheid om snel door de nummers van de partijen en de
nummers van de kandidaten van de gekozen partij heen te lopen. Het gebruik van deze optie wordt
niet aangeraden.
Stap 2. Het gebruik van de stemmal.
Aan de bovenkant van de mal staan in een horizontale lijn de nummers van de 16 deelnemende
partijen in braille en in de vorm van een reliëf cijfer.
Ga met uw vinger van links naar rechts over deze nummers totdat u het nummer van de door u
gewenste partij hebt gevonden. In een verticale lijn onder het gekozen nummer vindt u de vakjes
(rondjes) die horen bij de kandidaten van de door u gekozen partij. Het eerste vakje (rondje) van
bovenaf gerekend is het vakje behorende bij kandidaat nummer 1 van de lijst. Het vakje daaronder

is die van kandidaat 2 van de lijst enz. . Tel van boven naar beneden tot dat u bij het gewenste
nummer komt. U bent dan bij het rondje dat u rood moet maken.
Ten slotte
Til de deksel van de mal vanaf de voorkant op en laat de deksel tegen de achterwand van het
stemhokje rusten. Til het stembiljet aan de bovenkant een beetje op en vouw het biljet naar u toe
op waarbij u gebruik kunt maken van de in het biljet aanwezige vouwlijnen.
Deponeer het opgevouwen stembiljet daarna in de stembus.
Men kan toegankelijk stemmen in het gemeentehuis in Roden (Raadhuisstraat 1). De route naar de
ingang van het stemlokaal, van het stemlokaal naar het stembureau en vervolgens naar het
stemhokje en de stembus is vanaf de taxistandplaats gemarkeerd met een tapijtloper.
Met een kiezerspas kan iemand uit een andere gemeente in de gemeente Noordenveld op
bovengenoemd adres in Roden zijn of haar stem uitbrengen .

