
 

Vragen en antwoorden uit webinar 1 maart. 

• Hoe vul je de gezondheidsverklaring in als je blind bent? 

Deze hoef je niet in te vullen. Je kunt de vragen nalezen op 

oogvereniging.nl/verkiezingen. Bij het stembureau zal een medewerker u 

dezelfde vragen mondeling stellen. U beantwoordt deze mondeling. 

• Wordt er voor de coronaveiligheid ook gelet op de toegankelijkheid 

bij de ingang van het stembureau? Hier staan vaak fietsen, scooters 

en mensen op een kluitje. 

We zullen bij het webinar voor gemeenten de deelnemers hier nog extra 

op wijzen. 

• Kan ik per post stemmen?  

Per post stemmen kan alleen als u boven de 70 bent. U hoeft er zelf niets 

voor te doen. 

• Is er in elke wijk een afgiftepunt voor de envelop voor het 

poststemmen? 

Dit ligt aan de gemeente. De verplichting is om per gemeente minimaal 1 

afgiftepunt te hebben. 

• Worden bij toegankelijke stemlocaties ook gedacht aan 

rolstoelgebruikers met visuele beperking?  

Aan rolstoelers wordt gedacht, in combinatie met visuele beperking 

minder, mede omdat de combinatie minder vaak voorkomt. Via 

https://waarismijnstemlokaal.nl/ vindt u een stembureau, op de website 

van de Oogvereniging ( link) staat een lijst van de stembureaus met 

stemmal. 

• Hoe zorg ik dat mijn gemeente een stemmal gaat gebruiken?  

Door in elk geval te laten weten dat u hier behoefte aan hebt. En door 

medestanders in uw gemeente te zoeken die hetzelfde doen. 

• Waarom is er in mijn omgeving geen mogelijkheid om met de stem 

maal te stemmen? 

Ligt aan de gemeente. Ze wilden blijkbaar niet meedoen 

• Welke maatregelen zijn er om bij stemmen per post de privacy voor 

blinden en slechtzienden te waarborgen. 

Er zijn geen specifieke maatregelen. Als je niemand wilt laten meekijken 

moet je naar een stembureau met stemmal. 

https://waarismijnstemlokaal.nl/


• Zijn bij elk stembureau in Nederland een Stemmal en Soundbox 

aanwezig? 

Nee,  bij deze verkiezingen bij ongeveer 50 gemeentes 

• Ik hoorde dat in mijn gemeente de kieslijst te groot is voor de 

stemmal. Is dit een vaker voorkomend probleem? 

Dit zou niet het geval moeten zijn en wordt opgelost. 

 

 


