Kiezers met een beperking:
Wat is er voor u geregeld
in het stemlokaal?
Zelfstandig kunnen stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat u in een
rolstoel zit of niet goed kunt zien. Om te zorgen dat u toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen,
is er een aantal zaken geregeld in het stemlokaal. Ook zijn er hulpmiddelen aanwezig.

Voordat u gaat stemmen

Een bereikbaar stemlokaal

Voordat u gaat stemmen, kunt u zich al voorbereiden.

De gemeente zorgt ervoor dat het stemlokaal zo goed mogelijk
bereikbaar is. Ook voor kiezers met een lichamelijke beperking.

• Informatie over de verkiezingen en wat u nodig heeft
om te stemmen, leest u op www.elkestemtelt.nl.
• Daar staat ook een voorbeeld van een stempas en een volmacht
bewijs. Heeft u een voorleesprogramma op uw computer?
Dan kunt u de stempas en het volmachtbewijs laten voorlezen.
• Heeft u een licht verstandelijke beperking en wilt u weten hoe
stemmen werkt? Kijk voor een uitleg op www.stemjijook.nl.

• Op de website van de gemeente of www.waarismijnstemlokaal.nl
vindt u een stemlokaal bij u in de buurt. U kunt hier ook lezen hoe
toegankelijk dat stemlokaal is.
• Er is een parkeerplaats voor gehandicapten dichtbij de ingang van
het stemlokaal. Alleen bij mobiele stembureaus, zoals bijvoorbeeld
in een station, is er niet altijd een parkeerplaats in de buurt.
• Er staan borden met daarop ‘stemlokaal’ of ‘stembureau’ om u
de weg te wijzen naar de ingang.
• Het stemlokaal is toegankelijk voor mensen in een rolstoel,
scootmobiel en mensen met een rollator.

Hulp in het stemlokaal
In het stemlokaal zijn er hulpmiddelen om u te helpen bij het stemmen.

• De gemeente zorgt ook dat er geen obstakels in de weg staan
in het stemlokaal.

• Er hangt een kandidatenlijst in grote letters.
• Er is minimaal één stemhokje met een laag schrijfblad, voor
kiezers in een rolstoel.
• Er ligt een loep met verlichting. U kunt ook uw eigen telefoon met
vergroting gebruiken of een andere elektronische loep of camera.

Extra toegankelijke stembureaus

• In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe
u het stembiljet moet gebruiken. Het stembureaulid helpt u buiten
het stemhokje.

Sommige stemlokalen zijn extra toegankelijk. Dan is er bijvoorbeeld
een stemmal met audiovoorziening voor blinde of slechtziende
kiezers. Of er is een stembureaulid aanwezig die gebarentaal kent.

• Kunt u door uw lichamelijke gesteldheid niet zelf stemmen?
Dan mag iemand u helpen in het stemhokje. U mag hiervoor zelf
iemand meenemen of u kunt een stembureaulid om hulp vragen.

Kijk op de website van de gemeente of www.waarismijnstemlokaal.nl
of er in de gemeente een extra toegankelijk stembureau is.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
of op de website van uw gemeente.

