
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
t.a.v. de secretaris van de Kiesraad 
Postbus 200 1 1 
2500 EA Den Haag 

Zoetermeer, 18 april 1994 
ons kenmerk: U 94104.80 JBIMO 

Geachte secretaris, 

Hierbij doe ik u de klacht van verpleeghuis De Twaalf Hoven toekomen. 
Tot dusver is dit de enige klacht die wij hebben vernomen, maar wij verwachten 
dat in de loop van het jaar ons soortgelijke berichten zullen bereiken. 

. . 

Ik verzoek u te bezien of de computer, die bij het stemmen wordt gebruikt, 
kan worden aangepast aan de mogelijkheden van de gehandicapte bewoner van het 
verpleeghuis. 

Hoogachtend, 

Drs. J. Boerma 
directeur 

bijlage: de brief van het Regionaal Overleg Groninger Familieraden 



riere-~straac z4 
9271 CN Zwaagwesteinde. 

L.S. 

Door het verpleeghuis "De Twaalf Hoven" afdeling Wierdezoom werd 
door de somatische bewoners de onderstaande brief verzonden aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum 
in de provincie Groningen: 

"Geacht College, Winsum 21.03.94. 

Graag willen wij Uw aandacht vragen voor het volgende probleem. 
Op 3 maart j.1. vonden de verkiezingen voor de gemeenteraad 
plaats, waarbij gebruik moest worden gemaakt van de STEMCOMPUTER 
die in ons verpleeghuis was geplaatst. 
Voor veel bewoners van de somatische afdeling van het verpleeg- 
huis was het echter ONMOGELIJK ZELF de stemcomputer te bedienen. 
De oorzaken hiervan waren: 

a. Het toetsenbord is te hoog voor mensen in een rolstoel. 
b. De toetsen liggen te ver weg. 
c. De letters zijn te klein. 

Aangezien er dit jaar nog tweemaal verkiezingen zullen plaats- 
vinden, verzoeken wij U de stemcomputer zodanig aan te passen 
zodat het ook voor ons mogelijk zal zijn ZELF onze keuze te 
maken bij het bedienen van de stemcomputer. 
Wij verzoeken U deze brief te beantwoorden. 
Met vriendelijke groet en hoogachting." 

Verpleeghuis de Twaalf Hoven 
afd. Wierdezoom 
De Meeden l 
9951 HZ Winsum. 

t.a.v. mevr. F.E.A. Schulz. 

Einde citaat. 

De Ver. ROGF. lijkt het zinvol dat meerdere instellingen van 
de inhoud van deze brief kennis nemen, daar de mogelijkheid 
o.i. niet is uitgesloten dat deze klacht ook op andere plaat- 
sen zou kunnen spelen. 

Hoogachtend: 

/M 
T d-... -7,- 



m v  
t.a.v. !J. Boerma 
Leopoldhove 27. 
2726 CV ZOETERMEER 

Bijlagen 

Inlichtingen bij 

A.G. van Dijk 
Onderwerp 

Uw kenmerk 

18-4-1994 
Ons kenmerk Dticum 

KR94/196 19 juli 1994 
Doorkiesnummer 

070-3026266 

Geachte heer of mevrouw 

In verband met drukke werkzaamheden rond de verkiezingen is uw brief 
helaas erg lang onbeantwoord blijven liggen. Mijn excuses daarvoor. 

U stelt aan de orde dat het voor gehandicapten soms onmogelijk is om 
zelf met behulp van een stemmachine een stem uit te brengen. In de 
Kieswet is bepaald dat burgemeester en wethouders er zorg voor dragen 
dat zoveel mogelijk stemlokalen zodanig zijn gelegen en ingericht, dat 
zij geschikt zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken. Het door u aan 
de orde gestelde probleem moet daarom door de desbetreffende gemeente 
worden opgelost. 
Het probleem heb ik echter toch voorgelegd aan de twee fabrikanten van 
in Nederland gebruikte stemmachines. Wellicht zijn zij hiermee vaker 
geconfronteerd en kunnen zij een oplossing bieden. Ik zal u zo spoedig 
mogelijk hun reactie laten weten. 

Ik wijs u er wel op dat het voor gemeenten nooit mogelijk zal zijn om 
een stemlokaal zo in te richten dat iedere kiezer, ongeacht zijn 
handicaps, in staat zal zijn zonder hulp zijn stem uit te brengen. Met 
het oog hierop is in artikel J 28 van de Kieswet bepaald dat wanneer aan 
het stembureau blijkt dat een kiezer wegens zijn lichamelijke gesteld- 
heid hulp behoeft, deze zich mag laten bijstaan. 

Hoogachtend, 
n 

adj. secretaris 



Nedap/Groenendaal 
Postbus 6 
7140 AA Groen10 

Bijlagen Lw kenmerk 

2 
Inlichtingen bij 

mr. A.G. van Dijk 
Onderwerp 

Ons kenmerk 

KR94/U298 
Doorkiesnummer 

070-3026266 

Datum 

19 juli 1994 

Geachte heer/mevrouw, 

Al weer enige tijd geleden ontving ik bijgaande brief van de Nederlandse 
Vereniging Belangenbehartiging Verpleeghuisbewoners. Wellicht bent u 
vaker met het aan de orde gestelde probleem geconfronteerd. Graag 
verneem ik van u of u een oplossing kunt bieden. 

Met vriendelijke groeten, 
/'7 

u 
mr. ~.d. van Dijk 
adjunct-secretaris 



Samsom H.D. Tjeenk Willink bv 
T.a.v. de heer Poelman 
Postbus 316 
2400 AH Alphen a/d Rijn 

Bijlagen Uw kenmerk 

2 
Inlichtingen bij 
mr. A.G. van Dijk 
Onderwerp 

Ons kenmerk Dutum 

KR94/U299 19 juli 1994 
Doorkiesnummer 

070-3026266 

Geachte heer Poelman, 

Al weer enige tijd geleden ontving ik bijgaande brief van de Nederlandse 
Vereniging Belangenbehartiging Verpleeghuisbewoners. Wellicht bent u 
vaker met het aan de orde gestelde probleem geconfronteerd. Graag 
verneem ik van u of u een oplossing kunt bieden. 

Met vriendelijke groeten, 

mr. van Dijk 
adjunct-secretaris 



t.a.v. Mr. A.G. van Dijk 
Postbus 2001 1 
2500 EA 's-Gravenhage 

Uw kenmerk: KR94lU298 

Geachte mevrouw van Dijk, 

INGEKOMEN 

Q. 

St. Willebrord, 27 juli 1994 

Naar aanleiding van uw brief dd. 19 juli j.1. het volgende. 
en + 

Ten behoeve van het betreffende verpleegtehuis heeft de gemeente Winsum E 
een verstelbare tafel aangeschaft, waarna geen klachten meer vernomen 

01 

.l 
A 

zi jn. 

In het algemeen is onze stemcomputer juist voor een groot aantal 9 
gehandicapten probleemloos te bedienen, zelfs beter dan bij een 

3 
o -- 

stemhokjelstem biljet. z 
De oplossing bij rolstoelen of bedlegerigen is: dwars voorlangs rijden, als o 

UI 
Â¥p 
t̂ , 

op bijgaande foto. o 
O) - 
01 
UI 
O) 

De inmiddels opgedane ervaringen geven geen aanleiding tot aanpassingen, -- T m 

ook adviseren wij gemeenten niet om speciale voorzieningen te treffen. x 
o 
UI 

Voor de altijd resterende situaties blijft hulp bieden door een lid van het Jh. 
^n 
o 

stembureau de aangewezen oplossing. 

/ J.W. Groenendaal 





NVBV 
t.a.v. de heer J. Boerma 
Leopoldhove 27 
2726 CV ZOETERMEER 

Bijlagen Uw kenmerk 

l 18-4-1994 
Inlichtingen bij 

mevr. E.B. Pronk 
Onderwerp 

Ons kenmerk Datum 

KR94/196 12 oktober 1994 
Doorkiesnummer 

070-3026266 

stemmachines 

Geachte heer Boerma, 

In vervolg op de brief van mijn voorgangster mevrouw A.G. van Dijk van 
19 juli 1994, doe ik u bijgaand toekomen een reactie van een fabrikant 
van stemmachines op het in uw brief van 18 april 1994 aan de orde 
gestelde probleem. 

Ik hoop dat ik u hiermede voldoende heb geÃ¯nformeerd 

adjunct-secretaris 



Uw kenmerk: KR94lU298 

St. Willebrord, 27 juli 19g4 

, Geachte mevrouw van Dijk, 
t..; - 

Naar aanleiding van uw brief dd. 19 juli j.1. het volgende. 

Ten behoeve van het betreffende verpleegtehuis heeft de gemeente Winsum 
een verstelbare tafel aangeschaft, waarna geen klachten meer vernomen 
zi jn.  

In het algemeen is onze stemcomputer juist voor een groot aantal CD 

gehandicapten probleemloos te bedienen, zelfs beter dan bij een 3 o -- 
stemhokje/sternbiljet. g 
De oplossing bij rolstoelen of bedlegerigen is: dwars voorlangs rijden, als in o 

Jh. 

op bijgaande foto. Ã§ 
o 
z o 
in 
Cl 

De inmiddels opgedane ervaringen geven geen aanleiding tot aanpassingen, -- T 
01 

ook adviseren wij gemeenten niet om speciale voorzieningen te treffen. x o 
in 

Voor de altijd resterende situaties blijft hulp bieden door een lid van het a A 
o 

stembureau de aangewezen oplossing. 

Met vriendelijke g ten, g 
UW. Groenendaa t' 






