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Inhoud mededeling 

 

Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Kieswet in werking getreden: 
- Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat alle in de gemeente 

aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat 
kiezers met  lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig 
kunnen uitbrengen. 

- Als burgemeester en wethouders hier niet aan voldoen informeren zij de 

gemeenteraad over de reden hiervoor. 
 
Met deze raadsbrief stellen wij u op de hoogte van de huidige situatie: 
 
Extra maatregelen naar aanleiding van Corona 

- In de stembureaus worden looproutes aangegeven voor stemmers (1 

richtingsverkeer). 
- Er zitten 2 stembureauleden (i.p.v. 3) op minimaal 1,5 meter uit elkaar achter de 

tafel waar kiezers zich moeten melden. In totaal zijn op het stembureau 4 leden 

aanwezig i.p.v. 3. 
- De stembureauleden zijn afgeschermd met kuchschermen van de kiezers. 

Vooralsnog hoeven zij als ze achter de tafel zitten en achter een kuchscherm geen 
mondkapje te dragen (advies GGD). 

- Stembureauleden krijgen strikte hygiëne maatregelen mee welke variëren van het 
ontsmetten van handen tot het regelmatig schoonmaken van het stemlokaal en 
stemhokjes. 

- Bij de ingang van het stembureau staat een (extra) stembureau lid om er zorg 
voor te dragen dat er niet teveel kiezer tegelijk in het lokaal aanwezig zijn en de 
kiezers te wijzen op de gezondheidscheck en het dragen van een mondkapje. 

- Bij legitimatie moeten kiezers kort hun mondkapje afdoen als het stembureau lid 

dit nodig acht voor identificatie. 
- Na het uitbrengen van de stem staat bij de uitgang de stembus met daarbij een 

stembureau lid die achter een kuchscherm zit. 
- Iedere kiezer krijgt zijn/haar eigen potloodje en mag deze mee naar huis nemen. 

 
Stemlocaties 

De wijziging in de Kieswet van januari 2019 en de Coronacrisis, met alle maatregelen die 
daarbij gelden, hebben ons genoodzaakt een aantal stemlocaties te vervangen. De 
belangrijkste oorzaak was dat basisscholen en verzorgingstehuizen ons niet konden 
garanderen dat wij op de dag van de verkiezingen alweer toegang konden krijgen tot hun 
panden in verband met de Coronabeperkingen. Wij hebben in een vroeg stadium gezocht 
naar nieuwe locaties waar wij kunnen beschikken over grotere ruimtes. Er is ook gekeken 
naar de mogelijkheid om eenrichtingsverkeer aan te houden en of kiezers met een 

lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Het was 
van belang om dit zo snel mogelijk te weten, om vervolgens te kunnen beoordelen welke 
middelen er aangeschaft moeten worden voor veilige en toegankelijke verkiezingen. 



 

 

Voor de komende verkiezingen hebben wij bij een aantal “oude” stemlocaties ook de 
beschikking over grotere ruimtes, zodat ook deze locaties voldoen aan de Corona-regels. 

 
Stemlocaties 2021: 
 

Villa Flora (1)  Dienstcentrum Elsbroek  

Villa Flora (2) Gymzaal Mesdaglaan (1)* 

Verenigingsgebouw De Bestemming Gymzaal Mesdaglaan (2)* 

Speeltuin Weerestein  Sportcentrum de Vosse* 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland * Gymzaal Guido Gezellelaan (1)* 

Squash Hillegom  Gymzaal Guido Gezellelaan (2)* 

ProGym*  

 
 
*=nieuwe locatie 
 

 
De “oude” stemlocaties zijn vorig jaar getoetst op toegankelijkheid door Bureau 
Ongehinderd. De nieuwe stemlocaties zijn dat niet.  

De meeste geconstateerde gebreken uit het advies van Bureau Ongehinderd bij diverse 
“oude” stemlocaties worden op de verkiezingsdag opgevangen door tijdelijke 
maatregelen: 

- Hoogteverschil drempel stembureau overschrijdt de norm van 2 cm; dit wordt op 

de verkiezingsdag opgevangen door een drempelhulp; 
- Trek/duwkracht deur overschrijdt de norm van 4 kg; dit wordt op de 

verkiezingsdag opgevangen door de deur open te laten staan; als dit niet 
permanent kan in verband met klimaatbeheersing, tocht, brandveiligheid of 
privacy is er assistentie voor het openen van de deur aanwezig, deze is 
gedurende de gehele openingstijd van het stembureau aanwezig en beschikbaar.  

- Vrije opstelruimte nabij de entreedeur is te klein voor bezoekers met scootmobiel/ 
- rolstoel/rollator om de deur zelfstandig te openen; ook dit euvel wordt 

opgevangen door op de verkiezingsdag de deur open te laten staan, als dit niet 
permanent kan in verband met klimaatbeheersing, tocht, brandveiligheid of 
privacy is er assistentie voor het openen van de deur  aanwezig, deze is 
gedurende de gehele openingstijd van het stembureau aanwezig en beschikbaar.  

- Kokosmat bij de entree; op de verkiezingsdag wordt de mat verwijderd of bedekt; 

- Invalidenparkeerplaats ontbreekt; op de verkiezingsdag wordt met behulp van 
een bord een tijdelijke invalidenparkeerplaats gecreëerd bij het stembureau; 

- Obstakels belemmeren de vrije doorgang; obstakels worden verwijderd. 
 
Deze tijdelijke maatregelen zijn voldoende om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 
  

Uiteraard worden ook bij de nieuwe stemlocaties eventuele toegankelijkheidsbeperkingen 

opgelost op de dag van de verkiezingen door tijdelijke maatregelen. 
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