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Geachte heer Geltink,
We ontvingen uw bericht over de toegankelijkheid van stembureaus in de gemeente
Leiden. Hartelijk dank daarvoor. In deze brief leest u onze reactie daarop.
Het doet ons goed te horen dat u ernaar streeft alle stembureaus toegankelijk te
maken voor rolstoelgebruikers. Dat er een loep voor slechtzienden is, is natuurlijk
ook erg handig.
We zijn ook kritisch. U vraagt ons begrip voor het ontbreken van een stemmal en
audio-ondersteuning voor zeer slechtziende en blinde mensen. U wijst op de
verhouding tussen het aantal potentiële gebruikers en de bijkomende kosten.
Daarvoor hebben we maar weinig begrip. We verzoeken u alsnog de mogelijkheden
te onderzoeken in maart in ieder geval één stembureau te voorzien van stemmal en
audio-ondersteuning.
VN-verdrag handicap
Een sociale gemeente als Leiden, die tevens koplopergemeente is voor het VNverdrag handicap, zou alles in het werk moeten stellen om het belangrijke,
democratische stemrecht voor zoveel mogelijk mensen zelfstandig toegankelijk te
maken. Het alternatief dat nu voor de groep zeer slechtziende en blinde stemmers
resteert, is het stemmen met hulp van iemand anders. Door het bewust weglaten
van een beschikbaar hulpmiddel sluit u onnodig een groep kiezers uit van het
belangrijke democratische recht op stemgeheim. Uw uitspraak over de verhouding
tussen het aantal gebruikers en de kosten daarvan vinden we in het kader van
discriminatie en mensenrechten gevaarlijk.
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Stemmal en audio-ondersteuning
In de afgelopen jaren is de mal met audio-ondersteuning in verschillende
gemeenten met succes gebruikt. In die gemeenten is het nergens in elk stembureau
beschikbaar gesteld. Dat verwachten wij dan ook niet in Leiden. Als in de
gemeente Leiden op een bureau, dat goed bereikbaar en toegankelijk is, deze
faciliteit beschikbaar is, is dat al een belangrijke stap. U laat ermee zien dat u
toegankelijk wilt zijn voor alle stemgerechtigde burgers.
Misschien heeft u na het lezen van deze brief nog vragen. We zijn graag bereid die
toe te lichten. We kunnen u ook onze ervaringsdeskundigheid aanbieden.
Met vriendelijke groet,
Peter Waalboer
Voorzitter Platform Gehandicapten Leiden
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