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Toegankelijkheid stemlokalen.

Inleiding
In maart vorig jaar heeft minister Ollongren (BZK) gemeenten een brief gestuurd over het verbeteren 
van de toegankelijkheid van de stemlocaties. Het betreft een wetswijziging die is ingegaan op 1 
januari 2019. Als het niet mogelijk is om alle stemlokalen toegankelijk te maken voor mindervaliden, 
moet het college de raad hierover informeren (Kieswet, artikel J4).

Wettelijke eis
De controle op de toegankelijkheid van de stemlokalen is een wettelijk vereiste. Voorheen diende 
25% van de stemlokalen toegankelijk te zijn. Sinds 1 januari 2019 is dit 100%.
Om te controleren of de lokalen voldoen aan de toegankelijkheidseis wordt de 'Globale checklist 
toegankelijkheid stemlokalen' gebruikt.

Aanvullende informatie
Op dit moment zijn alle stemlokalen aan de hand van de checklist beoordeeld.
Van alle stemlokalen in de gemeente Goirle is 50% volledig toegankelijk. Uit bijgevoegd overzicht 
mag geconcludeerd worden dat de volledig toegankelijke stemlocaties goed verspreid liggen over de 
gemeente Goirle.
Bij andere locaties kan het zelfs van belang zijn dat de deur gesloten blijft. Bijvoorbeeld om de 
veiligheid van de kinderen te waarborgen. Dit is het geval op basisscholen die een stemlokaal ter 
beschikking stellen.
Om ervoor te zorgen dat wij alle locaties goed toegankelijk maken, gaan wij gebruik maken van een 
laaghangende deurbel óf zetten wij een 4e stembureau lid in als gastheer/gastvrouw.
Verder worden op een aantal locaties tijdelijk extra invalidenparkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee 
voldoen wij aan het aspect van bereikbaarheid.
Na de verkiezingen van 20 maart 2019 vindt een evaluatie plaats van genoemde aanpassingen.

Communicatie
Op de site van de gemeente Goirle zullen we de inwoners informeren over de toegankelijkheid van 
de stembureaus.



Stemlocaties in de gemeente Goirle

Naam Stemlocatie Toegankelijkheid

1. Gemeentehuis Oranjeplein 1, Goirle volledig

2. Woonzorgcentrum 
Elisabeth

Bergstraat 6, Goirle volledig

3. Zorgcentrum
Guldenakker

Wittendijk 2, Goirle volledig

4. Basisschool Den Bongerd Frankische Driehoek 2 A, Goirle gedeeltelijk

5. Café Bij Ons
voorzijde Frankenhal

Frankische Driehoek 4 A, Goirle volledig

6. Basisschool
de Kleine Akkers

Burgemeester Philipsenstraat, Goirle volledig

7. Basisschool
De Regenboog

Grobbendonckpark 43, Goirle gedeeltelijk

8. Basisschool De Bron Waterput 54, Goirle gedeeltelijk

9. Cultureel centrum
Jan van Besouw

Thomas van Diessenstraat 1, Goirle volledig

10. Mill-Hillcollege Venneweg 42, Goirle gedeeltelijk

11. Sporthal De Wissel De Schietberg 8, Goirle gedeeltelijk

12. Openbare basisschool 
't Schrijverke

Guido Gezellelaan 137, Goirle gedeeltelijk

13. Ontmoetingscentrum
De Leybron

Dorpsplein 20, Riel volledig

14. Basisschool De Vonder Goirleseweg 3, Riel gedeeltelijk


