
Motie indienen 
 

 

 

Invullen doe je zo 

1. Vul op pagina 1 jouw gegevens in 

2. Vul op pagina 2 de motie in 

3. Sla je werk op en stuur het in een e-mail naar secretaris@d66arnhem.nl  

 

 

Over jezelf 

Naam: Ine Woudstra 

Telefoonnummer: 06-41352036 

E-mailadres: Ine.woudstra@gmail.com 

Wie bespreekt het voorstel  

in de afdelingsvergadering? 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

 

Over je motie 

Wat is het onderwerp? Toegankelijk en inclusief stemmen 

Wie spreek je aan?  Het bestuur (over de organisatie) 

 

 

 

 

 

Het gedeelte hieronder wordt ingevuld door de secretaris van de afdeling 

Advies:  

Uitslag van de stemming:  

Handtekening:  

  

mailto:secretaris@d66arnhem.nl


Motie 
 

 

 

Afdeling D66 Arnhem 

Bij elkaar op 25-10-2021 

Bij de bespreking van Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 

Indiener(s) van de motie Ine Woudstra 

Titel van de motie Toegankelijk stemmen voor iedereen 

 

 

Samenvatting 

Onderstaande leden stellen voor om een besluit te nemen over:  toevoegen van voornemen om ons 

in te zetten voor toegankelijk stemmen voor iedereen  

De aanleiding is: Stemmen is een grondrecht en de basis van burgerparticipatie. Nog steeds heeft 

niet iedere inwoner (met een ‘beperking’) de mogelijkheid om anoniem en zelfstandig een stem uit te 

brengen  

Door dit voorstel aan te nemen verandert/gebeurt dit: Iedere burger kan gebruik maken van het 

stemrecht. 

 

 

We weten dat (overwegingen) 

Er vanuit de overheid regels zijn over het inrichten van een volledig toegankelijk stembureau. Deze 

zijn echter vrijblijvend, en zijn minimaal in voorwaarden. Om werkelijk iedereen mee te kunnen laten 

doen, is er meer nodig en zullen we als gemeente en politiek werkelijk gaan inzetten op het volledig 

toegankelijk maken van de verkiezingen. In beeld/tekst/fysieke toegankelijkheid én sociale 

toegankelijkheid. 

 

 

We vinden dat (argumenten) 

Vanuit onze kernwaarden ‘laat iedereen meedoen, maar niemand vallen’ we in onze eigen 

communicatie tekort schieten, maar dat we zeker in de verkiezingsaanloop en de inrichting van de 

stembureau’s niet volledig toegankelijk zijn. Hiermee ontnemen we inwoners een grondrecht. 

 

 

Daarom roepen we op/vragen we om 

Om met alle betrokken partijen, APCG, politiek, gemeenten én ervaringsdeskundigen aan de slag te 

gaan met het thema ‘toegankelijk stemmen’. 

 

 

Leden en handtekeningen 

 

 

 

 

 

 



 


