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Aan de leden van de gemeenteraad 

Domein : Inwoners en Ondernemers Ons kenmerk : GRV22 LVDB 
Team : BOB Zaaknummer :  
Contactpersoon : Laurens van der Veen Uw brief van : 14 februari 2022 

Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : geen Verzenddatum : 15 maart 2022 

Onderwerp : Beantwoording vragen CKenG en GDB over toegankelijkheid stemlocaties 

Geachte leden van de raad, 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen over toegankelijkheid verkiezingen voor mensen 
met visuele beperkingen, berichten wij u als volgt: 

Uw vraag 1: Bent u op de hoogte van de brief van het platform gehandicaptenbeleid? 
Ons antwoord: Ja, het organiserende verkiezingsteam is hiervan op de hoogte. 

Uw vraag 2: Bent u bereid, na het vernemen van de adviezen, hier ook actie op te ondernemen. 
Ons antwoord: Ja, hier hebben wij actie op ondernomen. Wij hebben de toegang van onze 
stemlocaties eerder laten onderzoeken door een externe partij, bureau Ongehinderd. Locaties die 
na de door hun uitgevoerde toegankelijkheidsscan nog niet volledig geschikt waren, zijn 
grotendeels aangepast aan hetgeen door het bureau hierover is geadviseerd. Door de Corona- 
maatregelen is er een aantal stembureaus gewijzigd. Deze zijn nog niet onderzocht, omdat het 
idee vorig jaar bestond dat deze eenmalig ingezet zouden worden. Het gaat hier dan met name om 
sporthallen en gymzalen, die van origine goed toegankelijk zijn voor een breed publiek. 

Daarnaast werken we ook dit jaar weer met zgn. hosts. Elk stembureau heeft een extra 
stembureau-lid die de rol van gastheer/gastvrouw op zich neemt en stemmers verwelkomt, de weg 
wijst en hun helpt/ondersteunt waar dit nodig is.  
Tot slot hebben wij kandidatenlijsten in braille beschikbaar. 
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Uw vraag 3: Zo ja, bent u dan bereid dit in overleg met het platform uit te voeren? 
Ons antwoord: ja, wij zijn bereid dit te doen, met ingang van de volgende verkiezingen. 

Vertrouwende u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer G.A. Suanet QC De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 


