
' GEMEENTE BEEK 
Postbus 20,6190 AA Beek 
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek 
Telefoon 046 - 438 92 22 Telefax 046 - 437 77 57 

AAN: EN KONINKRIJKSRELATIES 
De Kiesraad INGEKOMEN 

postbus 2001 I 3 1 AU6 1999 I 

Onderwerp: Brief aan NEDAP inzake kleur display stem- 
machine 

Geachte dames 1 heren, 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Uw brief d.d.: 

Bijlage(n): 2 
Behandeld door: N. Tholen 
Tel. doorkiesnr.: 046-43892 1 6 

Beek, 25 augustus 1999 

Te uwer informatie treft  U hierbij een brief aan gericht aan NEDAP m.b.t. de 
kleur van de display van de stemmachines. Tevens treft U een kopie van een 
schrijven aan van een kiezer van deze gemeente die moeite heeft met stem- 
men op een stemmachine die is voorzien van een groene display met zwarte 
letters. 

Hoogachtend, 
De burgemeester van de gemeente Beek, 

Drs. A.M.J. Cremers 

typ: NT 

disk.: 



GEMEENTE BEEK 
Postbus 20,6190 AA Beek 
Raadhuisstraat 9,6191 KA Beek 
Telefoon 046 - 438 92 22 Telefax 046 - 437 77 57 

AAN: 
Nedap Groenendaal 
Postbus 6 
7 140 AA Groen10 

Onderwerp: Kleur display stemmachine , 

typ: NT 

disk.: 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Uw brief d.d.: 

Bijlage(n): 1 
Behandeld door: N. Tholen 
Tel. doorkiesnr.: 046-43892 1 6 

25 augustus 1999 

Geachte directie. 

Over de groene kleur van de display op de stemmachines heeft een van onze 
medewerkers reeds met U telefonisch gesproken. Ik begrijp dat het hier gaat 
om een standaard display. 
EÃ© kiezer heeft grote moeite met de groene kleur van de display met daarop 
zwarte letters. De kiezer geeft aan minder moeite te  hebben met een witte dis- 
play met zwarte letters. 
Ik verzoek U te  bezien of bij de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe versie 
bekeken kan worden of een wit te display met zwarte letters misschien duide- 
lijker is. 

Te uwer informatie doe ik U een kopie toekomen van de brief van de kiezer die 
problemen heeft met de kleur van de standaard groene display. 

Hoogachtend, 
De burgemeester van de gemeente Beek, 

Drs. A.M.J. Cremers 

Een kopie van dit schrijven stel ik in handen van de Kiesraad 



E rgemeester en Wethouders - 
1 4 JUNI 1999 

Spaubeek, 10 juni 1999 

Onderwerp: het niet 

Geacht bestuur, 

Ondergetekende, -. , heeft op 10 juni 1999 geen gebruik gemaakt van zijn 
stemrecht en wel om de volgende reden. 
Sinds de invoering van de stemcomputer heeft hij, door slechtziendheid, problemen met de 
controle van de ingetoetste keuze op de display van de stemcomputer. 
Dit doordat dit display zwarte letters op gekleurde achtergrond weergeeft. 
Ondanks het feit dat hij dit probleen telkens aan de operator kenbaar heeft gemaakt en 
verzocht heeft dit aan de betreffende instantie door te geven is tot op heden niets gebeurd 
terwijl de eenvoudige oplossing zou kunnen zijn de achtergrond wit te maken. 
Aangezien deze situatie zich ook op 10 juni 1999 heeft voorgedaan, heb ik besloten mijn 
stem & uit te brengen. 
Waardering heb ik voor het aanbod van de ambtenaar om een loep ter beschikking te 
stellen. Minder waardering voor de opmerking van de operator dat mijn echtgenote me zou 
kunnen helpen. 
Mijn standpunt in deze is: 
* Zaken die noodzakelijk zijn en die ik zelfstandig kan doen, doe ik. 
* Zaken die niet noodzakelijk zijn en die ik niet zelfstandig kan doen, zoals 

stemmen, doe ik niet. 
* Bij zaken die noodzakelijk zijn en die ik niet zelfstandig kan doen, laat ik me 

graag door anderen helpen. 

Ik heb niet de illusie dat met deze brief het probleem wordt opgelost, maar ik wil het 
probleem toch signaleren. 
Zolang het mogelijk is, zal ik op verkiezingsdag naar het stembureau gaan, maar het 
stemmen zal afhankelijk zijn van de beschreven toestand van de apparatuur. 

De opmerking van de ambtenaar dat de apparatuur niet van de gemeente is en dat deze 
daar dan ook geen invloed op heeft, is voor mij aanleiding een afschrift van de brief te doen 
toekomen aan die instantie die het belangrijk vinden dat iedereen zijn stem uitbrengt, zoals 
de minister van Binnenlandse Zaken en de kamerfracties. 

Afschrift aan: 
De heer Peper, minister van Binnenlandse Zaken. 
Mevrouw van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer ter doorgeleiding aan de 
kamerfracties. 
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