
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 29 januari 2019 

Onderwerp: toegankelijkheid stemlokalen en verzoek Volksreferendum 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

inzake toegankelijkheid stemlokalen 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

 

Op basis van artikel E3 van de Kieswet moet het college van Heusden een aantal stemlokalen 

aanwijzen in de gemeente voor de verkiezingen in 2019.  Op grond van circulaire 2018-0000881651 

moeten de stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Hiervoor is een 

checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen opgesteld. Indien de stemlokalen hieraan niet kunnen 

voldoen moet dit ter kennis worden gebracht aan de raad van onze gemeente.  

 

Informatie 

 

Onderzoek toegankelijkheid stemlokalen 

Alle stemlokalen zijn onderzocht en gecontroleerd op de voorgeschreven toegankelijkheidscriteria. 

Onderstaand treft u het overzicht van de bevindingen aan. 

 

LOCATIE STEMLOKAAL DEURAUTOMAAT OPMERKING 

Gemeentehuis Drunen X   

De Bolster Drunen    

De Remise Drunen    

Bibliotheek Drunen X   

Het Water Drunen X   

Zandley Drunen X   

De Stulp Drunen X   

Olof Palme Drunen    

Voorste Venne Drunen X   

D'Oultremontcollege Drunen     

     

D'n Elshof Elshout X   

     

De Schakel Oudheusden X   

Wijkwinkel  Oudheusden X   

     

Seniorensociëteit Heusden X  

     

Dorpshuis Herpt   

Accommodatie voldoet niet aan de 
toegankelijkheidscriteria (hellingbaan ter 
plaatse van de ingang is te steil). Ook de 



 

voorzieningen in het gebouw voldoen niet 
aan alle eisen. 

     

De Haarstek Haarsteeg     

     

Het Patronaat Nieuwkuijk X   

     

Gemeentehuis Vlijmen X   

Sint Janshof Vlijmen X   

Bibliotheek Vlijmen X   

De Wilgen Vlijmen    

De Vlechter Vlijmen    

MFA Caleidoscoop Vlijmen X   

De Bussel Vlijmen   
Accommodatie voldoet niet, geen 
invalideparkeerplaats te realiseren. 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de volgende acht stembureaus niet voldoen aan de eis van een 

deurautomaat: 

● De Bolster, Drunen; 

● De Remise, Drunen; 

● Olof Palme, Drunen; 

● D’Oultremontcollege, Drunen; 

● De Haarstek, Haarsteeg; 

● De Wilgen, Vlijmen; 

● De Vlechter, Vlijmen; 

● De Bussel, Vlijmen. 

 

Bij De Bussel is het vanwege de vele drempels, poortjes en hekken niet mogelijk om vanaf de nabije 

invalideparkeerplaats het stembureau te bereiken met een rolstoel/scootmobiel.  

 

Het dorpshuis te Herpt voldoet al geruime tijd niet aan de eisen. Hier zijn ten behoeve van de 

verkiezingen geen verbeteringen mogelijk. 

 

Het niet voldoen aan de formele vereisten van toegankelijkheid betekent niet dat er noemenswaardige 

obstakels zijn waardoor stemmen daadwerkelijk bemoeilijkt wordt.  

De kiezer is vrij om te gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente. Op de 

achterzijde van het huis-aan-huisbiljet met kandidaten wordt kenbaar gemaakt welke stemlokalen 

toegankelijk zijn voor gehandicapten. Dit wordt ook op onze website vermeld.  

 

Volksreferendum buiten de Kieswet om 

Het Burgercomité Nederland heeft het college medewerking gevraagd voor het organiseren van een 

“volksreferendum” buiten de Kieswet om. Het college heeft weloverwogen besloten niet deel te nemen 

aan een “volksreferendum”.   

 


