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Aanwijzen stemlokalen en benoemen stembureauleden Verkiezing TK 17 maart2021

Kennisnemen van
Bij de verkiezing op L7 maart 2021.van de leden van de Tweede Kamer zijn 3 lokaliteiten aangewezen voor
het inrichten van een stembureau die mogel'rjk niet voldoen aan het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap.

lnleiding
Met ingang van l januari 2019 is in de Kieswet opgenomen, dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn

voor kiezers met een lichamel'rjke beperking. Deze wetswijziging is een nadere uitwerking van het VN-

verdrag handicap dat in 2016 voor Nederland in werking is getreden.
Er zijn uitgangspunten vastgesteld voor de bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid van de

stemlokalen en de communicatie daarover. Wanneer een stembureau niet voldoet aan deze

uitgangspunten moet dit volgens de Kieswet gemeld en uitgelegd worden aan de gemeenteraad.

lnformatie/kernboodschap
Voor de verkiezing op 17 maart 2021, zijn 42 stembureaus aangewezen waar kiezers hun stem kunnen

uitbrengen. Op 4 van deze stembureaus mogen kwetsbare kiezers vervroegd gaan stemmen op 1.5 en 16

maart.
Door de corona maatregelen waren 13 van de gebruikelijke stembureaus niet beschikbaar. Voor 10

stembureaus is passende vervanging gezocht en gevonden in de directe nabijheid van het vervallen
stembureau. De stembureaus liggen verspreid over Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage,

Moerstraten en Heerle. De stemlocaties zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Voor de vervanging van de stembureaus St. Elisabeth aan de Wouwseweg, Scholengemeenschap Curio aan

de Kade en het Stationsgebouw was geen passende locatie beschikbaar. Ter vervanging van deze locaties

wordt gebruik gemaakt van tijdelijke kantoorunits. De kantoorunits worden geplaatst op het Kadeplein,

het Stationsplein en op de parkeerplaats van caravanstalling Liebau aan de Jeroen Boschstraat.

De kantoorunits zijn voorzien van een invalidehelling met leuning. Ook worden in de directe nabijheid
tijdelijke invalideparkeerplaatsen gerealiseerd. De units lijken te voldoen aan de bereikbaarheidsvereisten.
De bereikbaarheid is echter beoordeeld vanaf tekening. De units zijn niet persoonlijk geschouwd en

beoordeeld. Om deze reden willen wij een voorbehoud maken met betrekking tot de bereikbaarheid voor
personen met een lichamelijke beperking.

Consequenties
Wanneer de units niet zouden worden gebruikt dan zijn voor de kiezers uit de stemdistricten Wouwseweg

en omgeving, Freijterslaan en omgeving alsmede Station en omgeving geen locaties beschikbaar waar gelet

op de te treffen corona maatregelen veilig kan worden gestemd



Communicatie
Via de website, in de Roosendaalse Bode, op adres bezorgde kandidatenlijsten en de stempassen worden
kiezers erop geattendeerd dat de genoemde stembureaus mogelijk niet zelfstandig toegankelijk zijn voor
mindervaliden.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te n geinformeerd.
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