
 
 

Nieuwsbrief Stemmen met een visuele beperking (2) 
 

In uw gemeente kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig 

hun stem uitbrengen doordat uw gemeente gebruik maakt van de 

stemmal en de soundbox. Hieronder treft u aanvullende informatie over o. 

a. de toegankelijkheid van uw stemlocaties.    
  

Geleidelijnen op de vloer 

Om het voor mensen met een visuele beperking mogelijk te maken 

zelfstandig door het stembureau te bewegen, vragen wij u om op de vloer 
geleidelijnen aan te brengen die voelbaar zijn met de taststok of de voet. 

Dit kan op zeer eenvoudige wijze door een voelbare lijn op de grond te 

plakken. Dit zou in theorie schuurpapier kunnen zijn, maar kan ook met 

een touw dat onder tape is weggewerkt. Het is eenvoudig, maar moet wel 
heel goed in de gaten gehouden worden i.v.m. het loslaten van de tape 

waardoor struikelgevaar ontstaat. Een professionele manier is het gebruik 

van geleidelijn matten voor evenementen. Deze matten zijn voorzien van 

enkele lijnen en zijn goed voelbaar met de taststok en/of de voet. De 

matten zijn herbruikbaar en dus geschikt voor meerdere evenementen die 
in de gemeente worden georganiseerd. De matten zijn verkrijgbaar via  

Blinkink en TPlining.  

  

Verkiezingen op meerdere dagen 
I.v.m. de corona maatregelen zullen er zeer waarschijnlijk meer dagen 

zijn waarop de bewoners van uw gemeente hun stem kunnen uitbrengen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u de stemmal zo efficiënt 

mogelijk in kunt zetten.  
 

U kunt bijvoorbeeld denken aan: 

• Leg de mal op de verschillende stemdagen op een andere locatie 

binnen de gemeente. Gemeentes met veel grote wijken of juist 
fusiegemeentes met meerdere woonkernen maken het op deze 

manier mogelijk dat bewoners dicht bij huis hun stem kunnen 

uitbrengen. Het is op deze manier ook makkelijker en goedkoper om 

vervoer van en naar de stemlocatie te regelen door gebruik te 

maken van bijvoorbeeld de regiotaxi (kosten hiervoor zouden niet 
ten laste moeten komen van de kiesgerechtigde).  

• Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven van de stemmal en 

soundbox gebruik te kunnen maken kunt u eraan denken uw 

stemmal en soundbox bijvoorbeeld één of meerdere dagen ter 
beschikking te stellen aan uw buurgemeente of gemeente waar u 

https://blinkink.eu/blinkink-matten-met-noppen-en-geleidelijnen
https://tglining.nl/producten/geleideroutes/openbaar-vervoer/geleidelijnmatten


mee samenwerkt. Wij verzoeken u het aan de Oogvereniging te 

laten weten als u ermee instemt dat de mal ook in een andere 

gemeente wordt ingezet. Ook horen wij graag van u  waarbij we u 
kunnen ondersteunen. 

• Nodig uw buurgemeentes uit om hun kiezers naar het stembureau 

met de mal en soundbox te vervoeren bij u in de gemeente. Denk 

dan aan een toegankelijke manier om de kiezerspas aan te vragen 
in de buurgemeentes. Bij het vervoer naar de buurgemeente is het 

noodzakelijk dat de geldende coronamaatregelen in acht worden 

genomen. 

• Leg de stemmal en soundbox in een mobiel stembureau en laat 
mensen een afspraak maken om te komen stemmen. Het mobiele 

stembureau kan op deze manier de kiezer opzoeken en het 

stemmen zeer laagdrempelig maken. Zeker in gebieden met minder 

openbaar vervoer is dit een laagdrempelige oplossing. Zo kunt u ook 
het stemmen voor bewoners van verzorgingstehuizen in uw 

gemeente mogelijk maken, zeker omdat deze instellingen nu zelf 

geen stembureau zijn. De mobiele stembus zou ook naar de 

buurgemeente kunnen gaan. 

 
Communicatie 

De Oogvereniging bedankt u voor uw inzet om zoveel mogelijk mensen te 

laten stemmen met de stemmal en soundbox. Toch wijzen we u ook nu 

weer op het belang van de communicatie over de stemlocatie waar de 
stemmal ligt. Zeker bij gebruik van bovenstaande oplossingen is het van 

groot belang om de juiste data, tijden en locaties te communiceren. 

Publiceer deze informatie zo breed mogelijk via huis aan huis bladen, 

lokale radio en uw website, maar stel ook een informatiepunt in waar deze 
vragen kunnen worden beantwoord. 

  

Hulp van de Oogvereniging 

Heeft u bij bovenstaande werkwijzen hulp nodig van de Oogvereniging 

m.b.t. de coördinatie? Laat dit dan vooral aan ons weten en we bekijken 
hoe we u het beste kunnen ondersteunen. 

  

De Oogvereniging hoopt u met deze e-mail voldoende te hebben 

geïnformeerd en we zijn benieuwd naar de werkwijze die uw gemeente 
gaat inzetten om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de 

mal en soundbox. U vindt deze informatie ook terug op de website van de 

Oogvereniging via https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-

onderwerpen/stemmen/stemmen-met-een-visuele-beperking-2/.   

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ton van Weerdenburg via:   

Postbus 2344 – 3500 GH  Utrecht 

https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen/stemmen-met-een-visuele-beperking-2/
https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen/stemmen-met-een-visuele-beperking-2/


Tel.nr. 030-2006317 

E-mail: ton.vanweerdenburg@oogvereniging.nl  

@Oogvereniging  
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