
 

 

Beantwoording vragen PvdA over toegankelijkheid stembureaus 
 
 
In totaal waren er in de gemeente Doetinchem 6 stembureaus die niet volledig 
toegankelijk waren. Op maandag en dinsdag betrof dit 1 locatie. De toegankelijkheid van 
alle stembureaus is gepubliceerd (onder meer op onze website en in het huis-aan-
huisbiljet). 
  
Wij hebben wij de toegankelijkheid en bereikbaarheid bij stembureaus zo veel mogelijk 
nagestreefd, maar was dit niet overal mogelijk. De Tweede Kamer verlangde bij de 
verkiezingen méér stembureaus dan voorheen, waarbij locaties aan allerlei Corona-
gerelateerde voorschriften moesten voldoen. Daardoor zijn diverse oudere stembureaus 
afgevallen omdat de veiligheid daar niet gewaarborgd kon worden. Hiervoor hebben wij 
vervangende locaties gevonden. Helaas konden wij daarbij niet voor alle locaties de 
toegankelijkheid volledig waarborgen. 
  
Voorafgaand aan de verkiezingen zijn alle locaties door ons en/of BUHA bezocht. Elke 
verkiezingen voorziet BUHA daar waar nodig locaties van tijdelijke drempelhulpen, 
invalideparkeerplaatsen en eventuele andere hulpmiddelen zodat ze aan de 
toegankelijkheidsvoorschiften voldoen. Helaas zijn dergelijke hulpmiddelen niet op elke 
locatie afdoende of mogelijk om ze volledig toegankelijk te maken (bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van een steile trap of te smalle deur).  
 
Bij elk stembureau stonden drie stemhokjes opgesteld. Eén daarvan had een verlaagde 
tafel. De stemhokjes kunnen slechts op twee hoogtes worden ingesteld. Mensen die 
vanwege een fysieke beperking niet in staat zijn om zelf hun stem uit te brengen, mogen 
om assistentie vragen van een stembureaulid. Op de drie dagen dat in het stadhuis een 
stembureau was ingericht, is er één klacht in het proces-verbaal genoteerd over de 
toegankelijkheid van het stemhokje voor een elektrische rolstoel. Het betrof hierbij een 
uitzonderlijke situatie. Het was voor betrokkene lastig om zich in het stemhokje te 
manoeuvreren. Mij hebben geen andere geluiden bereikt over slechte toegankelijkheid 
van de stemhokjes.  
  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef vanwege de Corona-maatregelen voor dat 
er zo veel mogelijk gebruik gemaakt moest worden van aparte in- en uitgangen. Door de 
voorzitters van het stembureau op het stadhuis zijn in de drie processen verbaal geen 
klachten genoteerd over de looproute. Ons is dus niet bekend dat de route moeilijk 
begaanbaar was voor mensen met een elektrische rolstoel. Eventueel had er gebruik 
gemaakt kunnen worden van de reguliere uitgang van het stadhuis, die tijdens de 
verkiezingen in principe als ingang diende. 
 


