
Van: Iperen - Scholtanus, Tineke van [mailto:Tineke.van-Iperen@sheerenloo.nl]  

Verzonden: maandag 6 november 2017 14:43 
Aan: PLP Griffie 

Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Begrijpelijke partijprogramma's  

 

  
Geachte griffie, 
  
Wilt u onderstaand verzoek onder de aandacht brengen van de politieke partijen binnen 

uw gemeente? 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
  
Naar de stembus 
Zoals u weet vinden op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere 

stemgerechtigde Nederlander mag naar de stembus om zijn of haar stem uit te brengen.  
Het hebben van stemrecht hangt niet af van iemands I.Q. Burgers met een 

verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder met de Nederlandse nationaliteit hebben 

ook stemrecht. 
  
(Mede)zeggenschap 
Als zorgorganisatie ondersteunt 's Heeren Loo mensen met een verstandelijke beperking. 

We doen dat ook binnen uw gemeente.  
We vinden zeggenschap en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke 

beperking belangrijk. We nemen hen daarom goed mee in het verkiezingsgebeuren.  
Om die reden hebben we bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2012 de projectgroep 

Kom in de stemming opgericht. 
Deze heeft als doel om onze cliënten bewust te maken van hun stemrecht. En hen zelf 

de keuze te laten maken of zij wel of geen gebruik willen maken van hun stemrecht.  
Dus mensen die willen stemmen dit ook kunnen doen, weten wat er te kiezen valt en 

weten hoe ze hun stem uitbrengen.  
  
Kom in de stemming 
De projectgroep heeft de afgelopen jaren aangepast informatiemateriaal ontwikkeld in 

eenvoudige taal. Tekst werd ondersteund door pictogrammen (plaatjes). Er zijn filmpjes 

gemaakt over hoe je je stem uitbrengt.  
We hebben verkiezingsspecials voor ons eigen TV-kanaal gemaakt. Maar ook landelijke 

en lokale politici geinterviewd en politiekcafés georganiseerd.  
Waar mogelijk maakten we al ons materiaal via sociale media toegankelijk voor anderen. 
  
Daarnaast ontwikkelde onze Academie voor zelfstandigheid een workshop over 

Stemmen, hoe doe je dat en waarop? Cliënten konden oefenen met uitbrengen van hun 

stem.  
Ze deden dat met oefenmateriaal en een nagemaakt stemhokje. En natuurlijk met een 

rood potlood. Deze workshop is gemaakt in samenwerking met Prodemos en 'Stem jij 

ook'.  
De gemeente Noordwijk draagt bij door op ons zorgpark Willem van den Bergh in 

Noordwijk bij iedere verkiezing een officieel stemlbureau in te richten. 
  
Zo proberen we met elkaar het gebruik van stemrecht een stukje dicherbij te brengen. 

Mensen die willen stemmen dit kunnen doen en weten hoe ze hun stem uitbrengen. 
  
Partijprogramma's 
Zoals u kunt lezen doet 's Heeren Loo er veel aan om de verkiezingen dichterbij te 

brengen. Weten wat er te kiezen valt, is echter het lastigste onderdeel van de 

voorlichting.  



Helaas blijken veel partijprogramma's een groot struikelblok te zijn. Lange, ingewikkelde 

zinnen, moeilijke woorden en heel veel tekst. Bewust kunnen kiezen is dan lastig en 

soms niet mogelijk. 
Gelukkig zagen we met de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 dat hier steeds meer 

aandacht voor is. 
  
Verzoek 
Wij zouden het erg op prijs stellen als hier ook op gemeentelijk niveau aandacht voor is.  
Mocht dat nog niet zo zijn, kunt u uw partijprogramma schrijven op taalniveau B1? Kunt 

u van uw partijprogramma ook een samenvatting schrijven op taalniveau B1? 
Een filmpje met daarin een uitleg van de partijpunten in eenvoudige woorden, helpt ter 

aanvulling ook erg goed.  
  
Ik vraag u dit namens de 1100 burgers met een verstandelijke beperking die wij in de 

Duin- en Bollenstreeks, Haarlemmermeer en Leiden e.o. ondersteunen. En namens hun 

familie en de ruim 2000 begeleiders. 
Uw politieke partij helpt onze doelgroep - en mogelijk ook vele anderen - hiermee 

enorm.  
  
Wij hopen op uw medewerking en kijken erg uit naar het resultaat.  
  
Namens de projectgroep Kom in de stemming,  
met vriendelijke groet, 
  
Tineke van Iperen – Scholtanus 
Beleid & Projecten ’s Heeren Loo 
Regio Noordwijk & regio Zuid-Holland Noord/Kind & Gezin  
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