
Pagina 1 van 4  jan 2023-01 - STM 
 

Checklist schouwing stemlocaties 
Meierijstad 
Stichting Toegankelijk Meierijstad 
 
 
De inrichting van het stemlokaal en de verwijzingen zowel binnen als buiten 
worden op basis van de normen door medewerkers van de gemeente 
Meierijstad getoetst. 
 

Naam stemlocatie  

Soort stemlocatie  

Adres  

Naam en telefoonnummer 
contactpersoon inz. beheer 

 

Mailadres contactpersoon  

Toetsingsdatum  

Toetsing uitgevoerd door  

 
 
 
 
Stemdistrict/kern 
 

 

 

 

Invulinstructie 
Kruis bij de schouwing het juiste vakje, Ja, Nee of Nvt aan. 
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Bereikbaarheid van de stemlocatie 

 

1 
Tenminste 1 algem. Gehandicaptenparkeer- plaats (AGP) 
binnen 100 m. van stemlocatie? In voetgangersgebied 
binnen 200 m. 

Ja Nee Nvt 

2 
Is er binnen 100 meter van de stemlocatie voldoende 
parkeergelegenheid? (Er is dan geen AGP nodig.) 

Ja Nee Nvt 

3 
Is de route van de parkeerplaats naar de stemlocatie vlak, 
verhard en zonder drempels? 

Ja Nee Nvt 

4 
Is er binnen 50 meter vanaf de ingang naar de 
stemlocatie een toegankelijke op-/afrit om op het trottoir 
te komen? 

Ja Nee Nvt 

5 Is de route voorzien van geleidelijnen? Ja Nee Nvt 

6 
Is de route vrij van obstakels zoals plantenbakken, 
fietsen? 

Ja Nee Nvt 

7 Is de route minimaal 120 cm breed? Ja Nee Nvt 

8 Zijn er bankjes of andere rustplaatsen langs de route? Ja Nee Nvt 

9 Moet je treden nemen om de stemlocatie te bereiken? Ja Nee Nvt 
10 Is er een hellingbaan naar de ingang? Ja Nee Nvt 

11 
Voldoet deze hellingbaan aan de gestelde eisen 
(hellinghoek/breedte/opstelruimte)? 

Ja Nee Nvt 

12 Is er parkeergelegenheid voor scootmobielen? Ja Nee Nvt 
 

Een helling mag niet steil zijn, maximaal 1:12. Dit betekent dat er voor elke centimeter 
hoogteverschil de helling een lengte van 12 cm moet hebben. Bij een hoogteverschil 
van 20 cm bijvoorbeeld, is de helling 240 cm lang.  
Een hellingbaan is ten minste 120 cm breed. Een hulptabel is beschikbaar. 
Aan begin en einde een vlakke/vrije opstelruimte van 150 x 150 cm. 
Als de hellingbaan een hoogteverschil van meer dan 10 cm moet overbruggen aan de 
zijkanten een afrijdbeveiliging van ten minste 5 cm. 
Indien hoogteverschil groter is dan 25 cm – tussen begin en einde – moet ten minste 
één zijde zijn uitgerust met goed omvatbare leuning met een hoogte tussen  
85 en 95 cm.  

 
De buiteningang van de stemlocatie 

13 
Ligt er vóór de toegangsdeur een rooster met 
maasbreedte ≥ 2 cm of spijlen die meer dan 2 cm uiteen 
liggen? 

Ja Nee Nvt 

14 
Is de drempel bij de toegangsdeur hoger dan 2 cm?  
Zo ja, is er een alternatief voor rolstoelers?  

Ja Nee Nvt 
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15 
 

Heeft de toegangsdeur minimaal 85 cm vrije 
doorgangsbreedte? 

Ja Nee Nvt 

16 
Is er bij draaideuren een vrije draaicirkel van 150 x 150 
cm? 

Ja Nee Nvt 

17 
Is er bij draaideuren een vertragingstoets met 
rolstoelsymbool? 

Ja Nee Nvt 

18 
Wordt de draairichting bij automatische deuren 
aangegeven? 

Ja Nee Nvt 

19 
Is de toegangsdeur zonder hulp te openen? Weerstand ≤ 
30N. 

Ja Nee Nvt 

20 
Liggen er op de route naar het stemlokaal kokosmatten 
en/of rubber(ring)matten? 

Ja Nee Nvt 

21 
Is er vloerbedekking/-bescherming met open naden of 
omkrullende randen die moeten worden verwijderd of 
afgeplakt? 

Ja Nee Nvt 

22 
Als de hoofdentree niet toegankelijk te maken is, is er 
dan een alternatieve entree die wel toegankelijk is? Zo ja, 
hoe en waar wordt dit gemeld? 

Ja Nee Nvt 

 

   Betreedbaarheid van het stemlokaal 

Bij dit onderdeel gaat het om de toegankelijkheid van de als stemlokaal ingerichte 
ruimte.    -    Rolstoelen moeten tot in het stemhokje kunnen komen. 

- Scootmobielen moeten tot in het stemlokaal kunnen komen. 

23 Is het stemlokaal op een verdieping? Ja Nee Nvt 

24 
Is er een toegankelijke lift? Afm ______ cm diep/_____cm 
breed. (Gewenste diepte 205 cm/breedte 105 cm.) 

Ja Nee Nvt 

25 
Zo nee, zijn aan beide zijden van de trap stevige 
omvatbare leuningen? 

Ja Nee Nvt 

25 Zijn de liftdeuren minimaal 210 cm hoog? Ja Nee Nvt 

27 
Is er aan beide zijden van de deuren een vlak van  150 x 
150 cm vrij? 

Ja Nee Nvt 

28 
Zijn alle binnendeuren makkelijk te openen? (Geen zware 
drangers of moeilijk hanteerbare deurknoppen.) 
Weerstand ≤ 30N. 

Ja Nee Nvt 

29 Zijn deuren duidelijk herkenbaar (contrast met de wand)? Ja Nee Nvt 

30 
Wordt de draairichting bij automatische binnendeur(en) 
aangegeven?  

Ja Nee Nvt 
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31 Zijn er binnendrempels hoger dan 2 cm? Ja Nee Nvt 

32 Zijn vrije doorgangen minimaal 85 cm breed? Ja Nee Nvt 

33 
Indien er een wachtruimte aanwezig is: is de 
zitgelegenheid voorzien van armleuningen en is de 
zithoogte 40 – 45 cm, zitdiepte tenminste 40 cm? 

Ja Nee Nvt 

34 
Zijn gangen/ruimten goed verlicht?  
Norm: 50 lux op loopoppervlak. 

Ja Nee Nvt 

35 Zijn doorzichtige tochtwanden/schuifdeuren gemarkeerd? Ja Nee Nvt 

 
 
Ruimte voor eventuele nadere toelichting / aanbeveling: 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Conclusie: Stemlocatie voldoet wel / niet / na aanpassing, aan normen. 
Omcirkel de juiste conclusie. 

 


