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1. Overzicht stembureaus Wassenaar

Geachte Raad,
Per 1 januari 2019 is de kieswet gewijzigd en is er bepaald dat ieder stembureau in de gemeente
voor iedereen geschikt moet zijn om er zijn stem in uit te brengen. Wanneer dit niet het geval is
dan moet het college de raad hierover informeren. In Wassenaar zijn er voor de verkiezingen op 20
maart as. 13 locaties waar een stembureau is ingericht. Een aantal van deze bureaus is vanuit de
functie van het gebouw zelf al 100% toegankelijk of er zijn aanpassingen gedaan d.m.v. drempels
of hellingplaten.
Voor wat betreft de aanpassingen die gedaan moesten worden is er in 2018 een ronde langs de
stembureaus gedaan met een afvaardiging van platform gehandicapten wassenaar. Hieruit zijn een
aantal aanbevelingen gedaan die zoveel mogelijk zijn overgenomen.
Uiteindelijk blijft er dan een aantal locaties over die niet 100% geschikt te maken zijn. Dit kan
komen door de ligging of de bouw en inrichting. Hierover wordt u in deze informatiebrief
geïnformeerd.
Van de 13 locaties waar één of meerdere stembureaus zijn ingericht voldoen er 3 niet volledig aan
de eisen die gesteld zijn aan de toegankelijkheid. Het gaat om:
-

Stembureau aan de Middelweg (Den Deylschool)
Stembureau aan het Van Polanenpark (buurtcentrum)
Stembureau aan de Oranjelaan (Kievietschool)

Bij deze stembureaus is er geen toegankelijke oprit binnen 50m van de ingang van het
stembureau.
Het is helaas niet mogelijk om uit te wijken naar andere locaties binnen Wassenaar die geschikter
zijn als stembureau.
Bij de Europese verkiezingen op 23 mei as. wijzigen er twee locaties. Het stembureau in “SWZ
Willibrord wordt verplaatst naar de “Warenar” en het stembureau in de bibliotheek wordt verplaatst
naar de “Bonifatiusschool” Beide locaties voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. De locatie aan
het Van Polanenpark valt na de Europese Verkiezingen in mei af als stembureau.

Informatie over de stembureaus en de toegankelijkheid is terug te vinden op de achterzijde van de
kandidatenlijst die huis aan huis wordt bezorgd en op de gemeentelijke website. In de week voor
de verkiezingen komt er via de website en Facebook nog een bericht over de toegankelijkheid.
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