100% toegankelijke stembureaus
Wat doet de gemeente Rotterdam
om de verkiezingen voor iedereen
toegankelijk te maken?
Vanuit de gemeente Rotterdam willen we elke
Rotterdammer de keuze geven om geheel zelfstandig
het stemrecht te beoefenen, ongeacht fysieke
beperkingen. Op maandag 14, dinsdag 15 en
woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsen wijkraadsverkiezingen plaats. Het streven is het
faciliteren van 100% toegankelijke stembureaus.
Toegankelijkheid betekent dat alle mensen alle ruimten
zelfstandig en gelijkwaardig kunnen betreden en
gebruiken. In het geval van de verkiezingen houdt dat
in dat alle kiesgerechtigden het stembureau kunnen
betreden en zo zelfstandig mogelijk hun stem kunnen
uitbrengen.

Hoe worden de stembureaus
gevonden?
Allereerst begint Team Verkiezingen in oktober met de
zoektocht naar geschikte toegankelijke stembureaus.
Dit doen we door het schouwen van verschillende
mogelijke stemlocaties. Tijdens het schouwen letten
we op de toegankelijkheid van het pand. Zo wordt er
gekeken naar mogelijke obstakels, hoogteverschillen,
afmetingen van deuren en doorgangen, etc.
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Hellingbanen
Op verschillende locaties overbruggen we
hoogteverschillen vanaf 3cm met op maat gemaakte
hellingbanen of drempelhulpen. Zodat kiesgerechtigden
met bijvoorbeeld een rolstoel zonder hinder het pand
kunnen betreden. Bij hellingbanen kijken we niet alleen
naar de hoogte die er overbrugd moet worden, maar ook
of het mogelijk is een baan van de gewenste lengte te
plaatsen. Hoe groter het hoogteverschil, hoe groter de
lengte van een hellingbaan wordt.

Oplossen van bestaande obstakels
Veel mogelijke stemlocaties hebben obstakels die niet
verwijderd kunnen worden, hiervoor zoeken we naar
oplossingen om de bestaande setting toch toegankelijk
te maken.
Toegangswegen
Stap voor stap wordt er gekeken wat mogelijk een
obstakel kan vormen. Zo moet een deur minstens
0,85m breed zijn en een toegangsroute minimaal
0,90m breed. De ingang van het stembureau wordt
duidelijk aangegeven met een beachflag en zo nodig
aanwijzingsborden. Eventuele onveilige matten
worden vervangen en er wordt gekeken of alle deuren
vanaf de ingang van het stembureau tot aan het
stemlokaal opengezet kunnen worden.

Een hoogteverschil tot 10cm houdt in dat er voor elke cm hoogte-verschil er 10cm aan hellingbaan moet worden aangelegd. Voor hoogteverschillen vanaf 10 cm wordt er voor elke cm hoogteverschil 12cm aan
hellingbaan aangelegd. (Voorbeeld: hoogteverschil van 17 cm krijgt een
hellingbaan van 204 cm).

Wat voor oplossingen zijn er
beschikbaar op elk stembureau?
Op elk stembureau zijn er een aantal oplossingen om de
toegankelijkheid te verbeteren. Zo kun je op elk bureau
een loep vinden met een ingebouwde lamp en/of een
stoel met armleuningen voor kiesgerechtigden met een
fysieke beperking.

Een stemmal is een op maat gemaakte mal waarin een
ongevouwen stembiljet past. Door middel van braille
kan de kiesgerechtigde de juiste lijst vinden. Met
behulp van de Soundbox met koptelefoon, waarop een
ingesproken kieslijst staat, kan de kiezer zoeken naar de
juiste kandidaat. Vervolgens kleurt de kiezer het bolletje
rood en kan het stembiljet opgevouwen worden en in de
stembus worden gestopt.

Het stemlokaal
In elk stemlokaal worden er stoelen met en zonder
armleuning neergezet voor mensen die slecht ter
been zijn. Ook staat er in elk lokaal een stemhokje
met een verlaagd schrijfblad, voor personen in een
rolstoel en kleine personen. Elk stemhokje is voorzien
van verlichting zodat alles duidelijk zichtbaar is voor
stemgerechtigden. Daarnaast worden er vergrote
kandidatenlijsten opgehangen.

uitgever MEE

Boekje “Hoe doe ik gewoon normaal’
Het boekje van uitgever MEE Rotterdam
Rijnmond is op elk stembureau te
vinden. In dit boekje staan tips voor
de omgang met mensen met een
beperking. Het boekje behandelt
onderwerpen zoals het helpen van
iemand die slechtziend is, uitleg over
braille, hoe communiceer je met iemand
die doof is en ga zo maar door. Bekijk
hier het boekje.

Speciale locaties gemeenteraads- en
wijkraadsverkiezingen
Ook dit jaar zijn er een aantal speciale locaties waar
extra aandacht wordt gevestigd qua toegankelijkheid.
Op deze locaties worden aanpassingen verricht zodat
doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden geheel
zelfstandig een stem kunnen uitbrengen. Het gaat om
de volgende locaties:
- Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn
Huis van de Wijk (HvdW) De Kip en Lombardijen open
voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden
kiesgerechtigden.
- Op woensdag 16 maart is SWeDoRo (Stichting Welzijn
Doven Rotterdam) open voor dove en slechthorende
kiesgerechtigden.
Toegankelijk voor slechtziende en blinde
kiesgerechtigden
Voor kiesgerechtigden met een visuele beperking
is stemmen niet zo makkelijk, maar met innovatieve
oplossingen is dit wel toegankelijk. Door het inzetten
van stemmallen en soundboxen met ingesproken
kieslijsten is het voor een blinde of slechtziende kiezer
mogelijk zelfstandig te stemmen.
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Verder worden er op deze locaties ook
blindegeleide matten geplaatst, zodat kiezers
zelfstandig het stemlokaal kunnen bereiken. Voor
blindengeleidehonden staan er eet- en drinkbakjes
klaar.
Toegankelijk voor dove en slechthorende
kiesgerechtigden
Voor kiesgerechtigden met een auditieve beperking
draaien we dit jaar een pilot, namelijk met SpeakSee.
SpeakSee is een apparaat dat gesproken taal omzet
naar geschreven tekst. Zo wordt het mogelijk voor
een slechthorend of doof persoon te begrijpen wat
een stembureaulid vertelt. SpeakSee kan mogelijk
in de toekomst voor meerdere doeleinden worden
gebruikt. We hopen deze pilot succesvol af te ronden.
Verder is er op alle drie de locaties een scherm met
internetverbinding beschikbaar, zodat - mocht het nodig
zijn - er live contact gemaakt kan worden met een online
tolk.

SpeakSee

Met een auditieve beperking werken op het
stembureau
Ook dit jaar gaan we mensen met een auditieve
beperking inzetten op de stembureaus. Zo willen wij het
toegankelijker maken om op een stembureau te werken.
Met behulp van SpeakSee, en eventueel een online
live tolk, willen we de communicatie tussen kiezers en
stembureauleden vlekkeloos laten verlopen. In februari
wordt er een oefenstembureau opgebouwd om te kijken
of we nog tegen problemen aanlopen.
Prokkelduo’s
Tijdens de verkiezingen zullen er ook twee Prokkelduo’s
ingezet worden op een stembureau. Een Prokkel is een
prikkelende ontmoeting tussen iemand met een (licht)
verstandelijke beperking en iemand zonder beperking.
In 2020 is er een pilot geweest met 7 duo’s. Deze is
positief verlopen en de gemeente Rotterdam sluit zich
graag aan bij dit mooie initiatief.

Onlinevoorzieningen
Ook online worden er een aantal voorzieningen
getroffen. Zo kan een kiezer de ingesproken kieslijst
online vinden en is alle informatie beschikbaar over
de verschillende stembureaus. Op de gemeentelijke
website kunnen kiezers er ook voor kiezen om
de pagina voor te laten lezen. Dit kan eventueel
ook door middel van eigen voorleessoftware. Via
stembureausinrotterdam.nl kunnen kiezers hun
stembureau vinden. Tevens staat er welke voorzieningen mogelijk zijn op het gekozen stembureau.

Kortom, de gemeente Rotterdam is keihard bezig met
het toegankelijk maken van de verkiezingen. Hiervoor
zijn we in gesprek met meerdere belanghebbende
partijen. Zij adviseren ons en denken mee over
oplossingen voor bestaande vraagstukken. Zo hopen we
de verkiezingen voor iedereen toegankelijk te maken,
ongeacht een eventuele beperking. Dat verdienen onze
prachtige inwoners.
Voor meer informatie en vragen, kun je mailen of bellen
met Nahom Niguse, portefeuillehouder toegankelijkheid
verkiezingen 2022: N.niguse@rotterdam.nl en
06 286 34 495.

