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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

GRONINGERS MET BEPERKING KUNNEN OVERAL TERECHT BIJ VERKIEZINGEN 
‘Als je de drempel verlaagt, komen er meer mensen stemmen’ 
 
Op 21 november ging Groningen naar de stembus. Per 1 januari gaat de stad samen met de 
omliggende dorpen Haren en Ten Boer en moet er een nieuwe gezamenlijke gemeenteraad 
komen. De stemlocaties waren toegankelijk voor iedereen. Dit jaar vond ook een primeur 
plaats: een stemlokaal, gericht op dove mensen.  
 
In de Groningse bibliotheek wijzen de pijlen je bij binnenkomst naar het stemlokaal achter in het 
gebouw. Net achter de receptie staat een groepje mensen in gebarentaal met elkaar te praten bij 
een stand met informatie van de stichting Clubhuis voor Doven. Op hun initiatief richtte de 
gemeente hier in de bibliotheek een speciaal stemlokaal in voor dove mensen. Achter de stemtafel 
zitten dove mensen en horende mensen kunnen met hen communiceren via ingehuurde 
doventolken, die de hele dag naast de tafel staan.  
 
Primeur 
“Dit is echt voor het eerst”, vertelt Leonie Bloem van de stichting, en zelf slechthorend. “Het is 
bedoeld om dove mensen meer bewust te maken en uit te nodigen om te komen stemmen. We 
hebben van te voren dan ook veel reclame gemaakt. We zagen vanochtend al veel doven 
binnenkomen. Die waren heel blij om mensen te zien met wie ze konden communiceren. Ook 
horende mensen reageren heel positief.” 
Omdat de communicatie normaal niet soepel verloopt, voelen dove mensen zich vaak onzeker bij 
het stemmen, aldus Bloem. “Je krijgt weinig informatie mee van de partijen omdat je het niet goed 
kan volgen. Daarom gaan weinig doven stemmen. Ons streven is om door de drempel te verlagen 
meer mensen te laten komen stemmen.”  
 
Strenge toegankelijkheidseisen 
Eigenlijk wilde de stichting het liefst een stemlokaal openen in het eigen Clubhuis voor Doven, maar 
na overleg met Salomon Varwijk, projectleider verkiezingen van de gemeente, werd daar van 
afgezien.  Dat gebouw bleek te krap en bovendien niet geschikt voor rolstoelers.  
En daar moet ook op worden gelet. De gemeente Groningen heeft toegankelijkheid namelijk hoog 
in het vaandel staan, vertelt Varwijk. “Groningen heeft de ambitie om al bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen te voldoen aan het VN-verdrag ‘Rechten voor personen met een 
handicap’. Vanuit de gemeenteraad hebben we verzoeken gekregen om zo goed mogelijk te 
voldoen aan deze eisen. De oude toegankelijkheidseisen van BZK vonden wij niet altijd even 
werkbaar. Ze waren te gespecificeerd, en boden weinig alternatieve mogelijkheden. Sommige eisen 
waren zelfs in tegenspraak met zichzelf. Gelukkig zijn de eisen begin november aangepast. Ook in 
de nieuwe eisen staan nog een paar zaken waar we slecht mee uit de voeten kunnen. Zo moet 
iedereen zonder hulp van derden in het stembureau kunnen komen. Met het  koude weer vandaag 
op 21 november staan de buitendeuren vrijwel overal dicht. Dit hebben wij voorzien en hebben 
daarom tijdelijke deurbellen ingezet, die in het stemlokaal te horen zijn zodat een stembureaulid 
snel de deur kan openen. Volgens het ministerie mag dit niet maar moet je er dan een portier neer 
zetten. Volgens mij schiet de regelgeving hier door en hebben wij een prima oplossing.” 
 
Met een geoefend oog 
Om er zeker van te zijn dat de stemlokalen toegankelijk zijn, heeft Varwijk de Werkgroep 
Toegankelijk Groningen ingeschakeld. Deze groep vrijwilligers en ervaringsdeskundigen heeft een 
rondje gemaakt langs een aantal stembureaus en hun bevindingen doorgegeven. “Dankzij ons 
geoefende oog hebben wij hier de laatste belemmeringen weggenomen, van te hoge drempels tot 
een rare lift”, vertelt Anne Diederik, een van de leden van de werkgroep. 
In het Stadhuis komt Marlieke de Jonge stemmen. Ze is ook lid van de Werkgroep en zelf 
slechtziend, slecht ter been en zoals ze zelf zegt ‘chaotisch in haar hoofd’. “Iedereen heeft me hier 
in het stembureau heel goed geholpen. Wat ik verder ontzettend handig vind is dat er achterop 
onze verkiezingskrant een heel simpel schema staat met pictogrammen wat je allemaal moet doen, 
een slimme reisroute door het ingewikkelde proces heen. Het is goed voor mensen met een andere 
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culturele achtergrond, voor mensen met verstandelijke beperkingen of voor een chaoot als ik. Een 
goede tip voor ander gemeenten.” 
 
Zelfstandig stemmen 
In het Provinciehuis, een stuk verder in het centrum van de stad, komt Geert Breuker met zijn 
begeleider stemmen. Hij is slechtziend en heeft een vriend van hem gevraagd om te helpen. “Op de 
website van de StemWijzer was een speciale versie voor blinden en slechtzienden en die kon ik 
met mijn spraaksoftware gebruiken. Voor mij is de toegankelijkheid van het stemlokaal op zich geen 
probleem, maar wel het stemmen zelf. In het verleden vroeg ik mensen van het stembureau zelf om 
hulp, maar deze keer heb ik ervoor gekozen een begeleider mee te nemen. Eigenlijk is mijn wens 
toch om zelfstandig te kunnen stemmen hier in Groningen. Voorlopig is de stemcomputer geen 
optie, maar in Den Haag is er bij de vorige verkiezingen een proef geweest met een mal. Dat was 
niet ideaal maar als tussenoplossing een goed alternatief.” 
 
Aan het einde van de dag is GroenLinks met 11 zetels de grote winnaar gebleken van alle politieke 
partijen. De winnaars zijn ook de Groningers met een beperking, die in de toegankelijke 
stemlokalen terecht kunnen. 
 
 
 
 
 
 

 


