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Criteria November 2014 Criteria Oktober 2018 
  

BEREIKBAARHEID BEREIKBAARHEID 

Een “harde” omschrijving van de aanduiding borden op de openbare weg  Mogelijkheid om aanduidingen met een eigen signatuur (wel met voorwaarden over de 
leesbaarheid en herkenbaarheid) te plaatsen 

Het nummer van het stembureau moet vermeld staan op het aanduidingsbord. De eis dat het nummer van het stembureau op de aanduiding moet zijn opgenomen is 
komen te vervallen. 

Maximale afstand GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) – entree 50 m Maximale afstand GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) – entree 100 m en in 
voetgangersgebieden max. 200m. 

Bij te verwachten voldoende parkeergelegenheid op max. 50m geen GPA nodig Bij te verwachten voldoende parkeergelegenheid op max. 100m geen GPA nodig 

Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een 
toegankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn. 

Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een 
toegankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn, tenzij de verkeerssituatie dit niet 
toelaat. In dat geval moet de oprit zo dicht mogelijk bij de entree van het stembureau 
zijn aangebracht. 

  

BETREEDBAARHEID BETREEDBAARHEID 

Geen alternatieve entree beschreven indien de hoofdentree niet toegankelijk (te 
maken) is. 

Alternatieve entree beschreven indien de hoofdentree niet toegankelijk (te maken) is. 

Maximale bedieningskracht van een deur 30N. Mogelijkheid aangegeven voor een alternatieve route indien de weertand van de 
deurdranger of de optie van het toepassen van een deurautomaat of het loskoppelen 
van de deurdranger niet mogelijk is. 

  

BRUIKBAARHEID BRUIKBAARHEID 

Een vrije ruimte voor stemtafel 2,1m. Vrije ruimte voor stemtafel vervangen door een vrije verkeersruimte met een breedte 
van 1,2m. 

Hoogte inwerpgleuf stembus max. 1m Hoogte inwerpgleuf stembus max. 1,1m 

Teksthoogte kandidatenlijst  Teksthoogte kandidatenlijst  vervallen, leesbaar m.b.v. de leesloep 

Stoelen met en zonder armleuningen in de stemruimte Stoelen in de stemruimte, waarvan 1:5 stoelen voorzien van armleuning 

Leesloupe zonder specifieke criteria Leesloep met duidelijke criteria (4x vergroten en een lichtopbrengst van min. 3.000 
Lux) goed zichtbaar aanwezig op de stemtafel. 

 


