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Aanwijzen stembureaus en stembureauleden voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Brabantse Delta op 20 maart 20L9 en voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019

Kennisnemen van
Bij de verkiezingen op 20 maart 201-9 van de leden van Provinciale Staten en van het algemeen bestuur van

het Waterschap Brabantse Delta en bij de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 23 mei
2Ot9 zijn 3 lokaliteiten aangewezen voor het inrichten van stembureaus die niet voldoen aan het VN-verdrag

inzake de rechten van personen met een handicap.

lnleiding
Met ingang van 1 januari 2019 is in de Kieswet opgenomen, dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor
kiezers met een lichamelijke beperking. Deze wetswijziging is een nadere uitwerking van het VN-verdrag

handicap dat in 20L6 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 verkiezingen op 20 maart en 23 mei 2Ot9 zijn 43 stembureaus aangewezen op 35 locaties verspreid
over Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en Heerle. De stembureaus zijn toegankelijk
voor mensen met een lichamelijke beperking met uitzondering van de stembureaus op Basisschool De

Watermolen, Basisschool De Saffier en De Vondelschool. Door de ligging en bouw van deze locaties kunnen er
geen (tijdelijke) maatregelen worden getroffen waarmee alsnog kan worden voldaan aan de

toega nkelijkheidseisen.
De locaties zijn toch aangewezen als stembureau omdat binnen de betreffende stemdistricten zijn geen

alternatieve locaties beschikbaar zijn. Gelet op de kiezersaantallen van deze stembureaus is niet verantwoord
om deze stembureaus samen te voegen met andere stembureaus die wel toegankelijk zijn. Om te kunnen

voldoen aan het criterium dat kiezers zoveel als mogelijk moeten kunnen stemmen in hun directe
woonomgeving is ook herindeling van de stemdistricten geen optie.

Consequenties
Bij de stembureaus op Basisschool De Watermolen, Basisschool De Saffier en De Vondelschool kunnen kiezers

met een lichamelijke beperking (met name rolstoel afhankelijke kiezers) niet geheel zelfstandig een stem

uitbrengen. Aan kiezers uit deze stemdistricten wordt taxivervoer aangeboden naar het dichtstbijzijnde
toegankelijke stembureau. Als voorwaarde voor het taxivervoer geldt dat men de mindervaliditeit moet
aantonen door het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Bij de aanvraag van een

gehandicaptenparkeerkaart is al vastgesteld dat personen minder dan 100m kunnen lopen en/of voor vervoer
afhankelijk zijn van een derde. Door aan te sluiten bij deze regeling wordt het criterium voor taxivervoer naar

een stembu rea u geobjectiveerd.



Communicatie
Via de website, in de Roosendaalse Bode en op de huis-aan-huis verspreide kandidatenlijsten worden kiezers

erop geattendeerd dat de genoemde stembureaus niet zelfstandig toegankelijk zijn voor mindervaliden. Zij

kunnen zich aanmelden voor het taxivervoer.

Afsluiting en ondertekening
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