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Geachte leden van de Raad,
In 2019 vindt een drietal verkiezingen plaats. De Provinciale Statenverkiezingen en de
Waterschapsverkiezingen worden op woensdag 20 maart 2019 gehouden en de verkiezingen voor het
Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019. Door het aanscherpen van wettelijke voorschriften
zijn er een aantal wijzingen in de stemlokalen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hieronder
leest u meer.
Aanpassing Kieswet artikel J4
Kieswet artikel J4, lid 2 zegt dat burgemeester en wethouders er zorg voor dragen dat alle in de
gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat
kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.
Voorheen was het alleen nodig dat 25% van alle stemlokalen toegankelijk was.
Toegankelijkheid stemlokalen
Op het moment van schrijven zijn 8 van de 11 stemlokalen getoetst op toegankelijkheid. Buiten
enkele aanpassingen voldoen de stemlokalen aan de toegankelijkheidseisen. In de communicatie
worden de acht stemlokalen ook aangeduid als toegankelijk voor mindervaliden. De overige drie
stemlokalen worden in toekomstige communicatie toegevoegd op het moment dat deze getoetst
zijn. De toetsing zal voor het eind van februari zijn afgerond. Een overzicht van de stemlokalen
vindt u in Tabel 1.

Stemlokaal
1

Stadhuis

2

De Polfermolen

3

Grand Hotel Voncken

4

Hotel Op de Boud

5

Gemeenschapshuis De Beemde

6

Gemeenschapshuis De Blokhut

7

De Holle Eik

8

Gemeenschapshuis 't Geboew

9

Gemeenschapshuis 't Vöske

10

Zorgcentrum Fonterhof

11

Gemeenschapshuis Cascade Vilt

Toegankelijkheid

Tabel 1 - Toegankelijkheid stemlokalen

Toetsing toegankelijkheid
De toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand van de ‘Globale Checklist Toegankelijkheid
Stemlocaties’. Deze checklist is als bijlage een onderdeel van de ‘toegankelijkheidscriteria
stembureaus 2018’ opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De toetsing heeft plaatsgevonden door team verkiezingen en team openbare ruimte. Uit deze
toetsing is het belangrijkste aandachtspunt gekomen dat ter hoogte van gemeenschapshuis ’t Vöske
geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is. Afdeling openbare ruimte gaat voor de verkiezingen
twee gehandicaptenparkeerplaatsen plaatsen. Daarnaast wordt als extra service voor elk
stembureau een draadloze bel aangeschaft. Deze bel wordt bij de ingang geplaatst, zodat burgers
hulp kunnen vragen bij het betreden van het stemlokaal.
Zorgcentrum Oosterbeemd voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.
Zorgcentrum Oosterbeemd niet geschikt als stemlokaal
Zorgcentrum Oosterbeemd is het stemlokaal van het op vier na grootste stemdistrict van de
Gemeente Valkenburg aan de Geul. Met meer dan 1.300 kiesgerechtigden is dit een belangrijke
locatie voor de verkiezingen. Het stembureau (de stemruimte) is een kleine ruimte in een
achterkamer. Gebleken is dat de locatie niet geschikt is voor mindervaliden en niet voldoet aan de
toegankelijkheidseisen. Meerdere keren is gevraagd naar mogelijkheden om het stembureau te
verplaatsen naar de beter bereikbare kantine. Doordat dit vanwege het regulier gebruik niet
mogelijk is, moet een alternatief gezocht worden in hetzelfde stemdistrict.
Alternatieven
Toegankelijkheid speelt mee als een belangrijke afweging voor het nieuwe stemlokaal. Uiteindelijk
is de keuze gevallen op Grand Hotel Voncken. Hieronder leest u waarom.
Grand Hotel Voncken
Grand Hotel Voncken ligt centraal in het stemdistrict met het Walramplein als parkeerplaats voor de
deur. Het stembureau wordt in de galerij aan de voorzijde van het hotel geplaatst, waardoor
toegankelijkheid geen probleem vormt. Het gaat om een royale ruimte waarin een logistieke
opstelling geen obstakel vormt voor het stemgeheim.
Naast Grand Hotel Voncken zijn nog andere locaties bekeken, maar deze zijn niet geschikt
bevonden.
Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
De kerk aan de noordzijde van het Walramplein, ook wel de ‘Nieuwe Kerk’ genoemd is bekeken als
mogelijk stemlokaal. Doordat het gaat om een niet verwarmde ruimte en deze zeer moeilijk te
stoken valt, is ervoor gekozen om het stemlokaal niet naar deze locatie te verplaatsen.
Fysiotherapie Valkfysio
Fysiotherapie Valkfysio heeft twee locaties in het stemdistrict. De locatie aan het Berkelplein is te
klein voor een stembureau en de locatie aan de Wilhelminalaan heeft geen parkeergelegenheid in
de buurt.
Openbare Bibliotheek Valkenburg
De openbare bibliotheek in Valkenburg is niet toegankelijk voor mindervaliden doordat de
benodigde ruimte in het gebouw alleen toegankelijk is met een trap. Op de begane grond is geen
ruimte voor het stembureau.
Scoutingsgebouw Burgemeester Henssingel
Het scoutingsgebouw aan de Burgemeester Henssingel is niet toegankelijk voor mindervaliden door
hoge hoogteverschillen in de toegangsroute.
Museum Land van Valkenburg
Het oude gemeentehuis van de Gemeente Valkenburg aan de Geul gelegen aan de Grotestraat
Centrum is nu een museum. Dit museum ligt in de autoluwe zone en is daardoor lastig toegankelijk
voor mindervaliden.

Communicatie richting de kiezer
Om de wijziging van stemlokaal en toegankelijkheid kenbaar te maken wordt dit op de volgende
wijze gecommuniceerd aan de kiezers:
 Huis-aan-huisbiljetten met stemlokalen;
 Huis-aan-huisbladen;
 Website;
 Stempas;
 Ter hoogte van Oosterbeemd een verwijzing naar Grand Hotel Voncken ophangen;
 Vlaggen en borden bij de ingang van Grand Hotel Voncken plaatsen;
 Medewerkers Oosterbeemd inlichten en kiezers doorverwijzen naar Grand Hotel Voncken.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

dr. J.J. Schrijen
burgemeester

