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Naar het
stemlokaal

Met drie verkiezingen in het
zicht heeft het Kwaliteitspanel
Rotterdam een onderzoek ge-
daan naar de toegankelijkheid
van de Rotterdamse stembu-
reaus voor rolstoelers en men-
sen die moeilijk ter been zijn.
In Rotterdam gaat het hierbij
naar schatting van de Vereni-
ging Gehandicapten Rotterdam
die meedeed aan het onder-
zoek, om een groep van 60.000
gehandicapten en 100.000 ou-
deren.
Een groot aantal stembureaus
(292 van de in totaal 390) werd
onderzocht op bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaar-
heid. Aan het onderzoek werd
meegedaan door ruim 60 vrij-
willigers van belangen- en be-
wonersorganisaties.
Slotconclusie ís dat 307o van
de Rotterdamse stembureaus
goed toegankelijk is. Diverse
stembureaus komen naar het
oordeel van het Kwaliteitspa-
nel door slechte toegankelijk-
heid in aanmerking voor ver-
vanging.
Het eindrapport 'Smalle deu-
ren, hoge drempels; stembu-
reaus in Rotterdam' geeft een
reeks aanbevelingen om de
toegankeli jkheid te verbeteren :

. aanbrengen van invaliden-
opritten op de straathoeken
bij stembureaus;

. herstellen van verzakte trot-
toirs in de looproute

. ophogen van verzakkingen
bij de ingang;

r creëren van tijdelijke par-
keergelegenheid bij de in-
gang van het stembureau
en indien nodig het buiten
werking stellen van de par-
keermeter;

. duidelijk zichtbaar maken
van opstappen, traptreden
en glazen deuren bij de in-
gang van het stembureau;

. duidelijke bewegwijzering:

. verwijderen van losse roos-
ters en deurmatten in de
looproute;

. geopend vastzetten van deu-
ren in de looproute naar het
stemlokaal;. plaatsen van stoelen zodat
een kiezer die daaraan be-
hoefte heeft even kan uit-
rusten.

Het Kwaliteitspanel wijst ver-
der op het initiatief van de
Wijkbus Alexander en de
Stichting Wijkvervoer Hille-
gersberg/Schiebroek om ver-
voer naar het stembureau op te
zetten.
Vroeger regelden politieke
partijen het vervoer van kie-
zers van de eigen zuil naar het
stembureau, meldt het rapport,
deze traditie van stemmen ver-
garen is gelukkig verwaterd.
Een andere tip is om een sym-
bool op de oproepkaart te
plaatsen die aangeeft of het
stembureau waar men moet
stemmen goed bereikbaaÍ en
toegankelijk is.

Naar het stemlokaal (2)
Tot de stemlokalen die plaats
moeten maken voor betere be-
horen drie stembureaus die zijn
ondergebracht in de gyÍrnas-
tiekzaal op de Grote Markt 2.
Een kiezer berichtte het Kwali-
teitspanel het volgende.
"41 heel veel jaren is er voor
veel bewoners van de zoge-
naamde Stadsdriehoek van
Rotterdam-Centrum een stem-
lokaliteit aanwezig in een
schoolgebouw, gelegen aan de
Grote Markt aldaar. Niet be-
paald een prettige gelegenheid
en zeker niet voor vele oudere
en minder-valide bewoners.
Wil.ie gaan steÍnÍnen dan is de
lijdensweg als volgt. Om in de

school te komeo, dient men
eerst via een pzutr stoepjes op
het schoolplein te komen. De
schoolactiviteiten gaan nor-
maal door, zodat buiten de
schooltijden men zich een weg
moet banen tussen voetballea-
de en dollende kinderen. '\il'ee

degenen die denkt er dan te
z1jt. De echte ellende moet
nog beginnen. Er zijn als
'stemlokaal' een tweetal gym-
nastiekzalen ingericht. Znmaau.
dat stem- (lees: gym-)lokaal
binnen stappen? Ho maar, er is
eerst nog een 'voor-vertrek':
de kleedkamers meÍ in het
midden een bank (van muur tot
muur). Daar moet je dus over-
heen klauteren! Als alternatief
heeft men nog een prachtig
'bouwwerk' ontworpen. In het
midden van de bank is een
houten trapje gemaakt (zonder
leuning) van ongeveer 5 treed-
jes. Deze ga je dus nemen. Dan
kom je op een sooftement
'overloopje' ter breedte van de
bank. Na deze 'wandeling'
daal je dan aan de andere kant
via een trapje (zelfde formaat)
naar beneden, Ik heb nog nim-
mer iemand dit obstakel zien
nemen. Je loopt namelijk niet
alleen de kans van het wankele
trapje af te vallen, maar boven-
aan gekomen. kun je nog je
hoofd stoten tegen het plafond!
Na dus de bank genomen te
hebben kom je uiteindelijk in
het stemlokaal zelf. Ter be-
scherrning van de vloer is deze
afgedekt met plastic, hetgeen
bij nat weer ook geen ideale
toestand is. Na het uitbrengen
van je stem, ga je dus weer de-
zelfde moeizame weg terug. Ik

ber zelf minder-valide en ben
altijd doodop van het klauteren
enz. Ik heb veel mensen op
hun schreden zien terugkeren
als ze geconfronteerd werden
met de banken-toestanden".
Kwaliteitspanel Rotterdam
'Stembureaus in Rotterdam;
smalle deuren, hoge drempels',
februari l994Aan te vragen bij
Landelijk Centrum Opbouw-
werk, 070-380.4431

Schaap met
vijftien poten

Wethouder Pim Vermeulen
hield op de nieuwsjaarsbijeen-
komst van het Rio een toe-
spraakje waarin hij een profiel-
schets gaf van een toekomst-
vaste opbouwwerker.
Die ziet er in de ogen van de
wethouder zo uit.
Bewonersondersteuners op
weg naar het jaar 2000:. 1. hetrben contacten in a1le

sEaten. 2. onderhouden goede con-
tacten met het deelgemeen-
tebesfuur. 3. spelen alles terug naar
direct betrokkenen. 4. bevorderen veelzijdige
en veelkleurige samenge-
stelde bewoners groepen. 5. activeren bewoners. 6. discrimineren niet. 7. hebben goede contacten
met de pers. 8. steunen de ontwikkeling
van preventieproj ecten,
zeltbeheerproj ecten, werk-
in-de-wijkprojecten en dra-
gen zo bij aan een 'bruisen-
de wijk'. 9. stimuleren actie i.p.v.
reactie. 10. nemen een rol in por-
tiekgesprekken. 11. vormen wijksteunpun-
ten en opereren dus niet ex-
clusief t.b.v. één bewoners-
organisatieo 12. verwerven inkomsten
van woningbouwcorpora-
ties. 13. hebben een goed en
actueel netwerk. 14. kunnen zowel proces-
a1s projectmatig werken. 15. zijn in staat het Op-
zoomeren na 28 mei dit
jaar tot nog grotere hoogte
op te stuwen.
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