
 
 

Nieuwsbrief Stemmen met een visuele beperking (4) 
 

Webinar 

Op donderdag 4 maar jl. heeft een aantal van u deelgenomen aan het 

webinar ‘Toegankelijk stemmen’. In dit webinar is o. a. het belang van 

goede bewegwijzering en verlichting rond het stembureau besproken en 

zijn we ingegaan op de werking van de stemmal. Hebt u het webinar 

gemist? Kijk het dan terug via 

https://www.youtube.com/watch?v=BTeGGaUDQ6k. Op de website van 

de Oogvereniging (www.oogvereniging.nl/verkiezingen) vindt u bovendien 

een overzicht van de gestelde vragen in het webinar inclusief de 

antwoorden.    

In de media 

In de aanloop naar de verkiezingen is er al enige aandacht voor het 

toegankelijk stemmen geweest vanuit de media. Zo hebben er radio-

interviews plaatsgevonden voor Radio A1 en Sleutelstad. Bovendien zullen 

Omroep Flevoland en Gelderland aandacht besteden aan dit onderwerp en 

is er een artikel voor de Stentor in voorbereiding.  

Zelf kunt u als gemeente uiteraard ook de media opzoeken om aandacht 

te vragen voor toegankelijk stemmen. Wellicht had uw communicatie-

afdeling hier al een persbericht voor voorbereid. In de bijlage sturen we u 

het persbericht van de Oogvereniging waarin u slechts de gegevens van 

uw gemeente hoeft in te vullen. Wordt u benaderd door de media? U kunt 

de Oogvereniging altijd benaderen wanneer een krant of omroep een item 

wil maken met een ervaringsdeskundige, wij gaan dan voor u op zoek 

naar een geschikte kandidaat. Mocht u andere vragen hebben rondom 

contacten met de media over dit onderwerp, kunt u uiteraard ook altijd 

contact met ons opnemen.  

Tot slot 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief die u vanuit de Oogvereniging 

ontvangt over toegankelijk stemmen in 2021. De eerstvolgende 

nieuwsbrief over toegankelijk stemmen zult u van ons ontvangen in het 

kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.   

https://www.youtube.com/watch?v=BTeGGaUDQ6k
http://www.oogvereniging.nl/verkiezingen


 

Rest ons tot slot niets anders dan u erg veel succes te wensen bij de 

aankomende verkiezingen. Graag horen wij van u wat uw ervaringen zijn 

met de hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperkingen zoals de 

stemmal en zijn wij erg benieuwd hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt.  

 

 

 

 

 


