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Geachte mevrouw Stijkel,
Dank voor uw advies inzake de toegankelijkheid in de stembureaus in Zuidoost.
In uw brief schetst u de bezorgdheid die er bij u bestaat ten aanzien van de mogelijkheid
voor minder validen om in Zuidoost, en ook elders in Amsterdam, hun stem te kunnen
uitbrengen.
Het gaat hierbij met name om een betere toegankelijkheid van de stembureaus, betere
communicatie over de toegankelijkheid van stembureaus alsmede over de bejegening van
kiezers door stembureauleden.
Hieronder gaan wij in op de specifieke situatie in stadsdeel Zuidoost maar gezien uw
toevoeging over de andere stadsdelen zal de afdeling Burgerzaken deze brief ook
doorsturen naar de Dienst Persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam.

1. Ten aanzien van een betere toegankelijkheid kan ik u het volgende mededelen:
Het stadsdeel hecht er aan om de stembureaus zo dicht mogelijk bij de kiezer te brengen.
Helaas is het zo dat niet in ieder gedeelte van het stadsdeel geschikte locaties zijn die
kunnen dienen als stembureau.
De gevonden locaties worden echter, zo goed als mogelijk, geheel of gedeeltelijk
geschikt gemaakt voor minder validen.
Daarbij moet u denken aan speciale planken bij de toegangsdeur tot het plaatsen van een
hokje met een verlaagd schrijfplateau.
De afdeling Burgerzaken, die de verkiezingen organiseert, zal ook voor de komende
verkiezing wederom alle locaties bekijken, en waar nodig, zorgen voor aanpassingen.

Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus
(41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175).
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2. Ten aanzien van een betere communicatie richting de kiezer het volgende:
Juist omdat niet alle stembureaus toegankelijk zijn voor minder valide mensen is er in de
verkiezingskrant voor de afgelopen verkiezing een speciale pagina gewijd aan de
toegankelijkheid van de stembureaus.
Op bladzijde 8 van de verkiezingskrant staan alle stembureaus in heel Amsterdam
vermeld met daarbij de volgende markering:
A deze zijn zelfstandig toegankelijk voor rolstoelen.
B deze zijn met hulp toegankelijk voor rolstoelen.
C deze zijn niet toegankelijk voor rolstoelen.
Doordat elke oproepkaart voor de verkiezing tevens een kiezerspas is kan de kiezer in elk
willekeurig stembureau stemmen en daarbij dus gaan naar een A locatie die het dichtst in
de buurt is. Uiteraard is dit niet ideaal, maar het biedt kiezers in ieder geval wel de
mogelijkheid om te stemmen in een stembureau die toegankelijk is voor minder validen.
Voor de komende verkiezing zal deze informatie worden meegestuurd met de
kandidatenlijst.
3. Ten aanzien van een betere bejegening door stembureauleden kan ik u
mededelen dat:
Alle stembureauleden een opleiding krijgen waarin precies wordt verteld wat wel en niet
mag binnen het stembureau.
Met name over het laten helpen bij de stem uitbrenging is de laatste jaren veel te doen
geweest. Dit onderdeel is dan ook uitgebreid besproken in de opleiding die de
stembureauleden moeten volgen. Het Amsterdamse beleid is dat hier uiterst
terughoudend mee moet worden omgegaan. Ook dit is gecommuniceerd naar de kiezer in
de verkiezingskrant. En wel op pagina 5 onder de titel: Kent u de regels in het stemhokje?
Tevens staat daar vermeld waar kiezers, die meer informatie wensen, terecht kunnen.
Uiteraard heeft u een punt dat voorzitters en leden van stembureaus mensen netjes en
adequaat te woord moeten staan. Ik zal dan ook uw brief doorsturen aan de Dienst
Persoonsgegevens met het verzoek om in de cursussen voor 9 juni hier extra aandacht te
besteden.
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Mocht u er prijs op stellen dat het stadsdeel, in de persoon van de manager Burgerzaken,
een en ander persoonlijk komt toelichten in uw vergadering van 19 april dan hoor ik dit
graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Ch.M.Rach
Secretaris
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