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Aan het gemeentebestuur 

 

 

 

Brussel, 17 mei 2010 

 

 

 

 

Geachte dames en heren burgemeester en schepenen 

 

 

 

Nu de federale verkiezingen kortbij zijn, wil de Vlaamse Ouderenraad uw aandacht vragen 

voor het stemrecht van de zorgbehoevende en minder mobiele oudere personen in uw 

gemeente of stad. 

 

Bij voorbije verkiezingen, ongeacht het beleidsniveau, viel het op dat vele ouderen niet 

gingen stemmen. Onderzoek toont aan dat slechts 10% van de Vlaamse rusthuisbewoners hun 
stem uitbrengen.  
 
Ouderen die handelingsbekwaam zijn en niet té ziek zijn, moeten de kans krijgen hun 

stemrecht op te nemen; dan zijn gemakkelijkheidsformules niet aan de orde.  

 

De Vlaamse Ouderenraad vraagt uw medewerking om in te zetten op het recht van ouderen, 

ook als ze zorgbehoevend zijn of een mobiliteitsprobleem hebben. In de ouderenzorgsector is 

er bereidheid om de facilitering van het stemrecht voor oudere zorgbehoevenden mee te 

organiseren. 

 

De Vlaamse Ouderenraad doet dan ook een oproep tot u om het kiesrecht van de 

zorgbehoevende en minder mobiele thuiswonende en residentieel wonende ouderen te 

ondersteunen. Daartoe kunnen goede praktijken die in sommige gemeenten in het verleden 

werden toegepast, inspirerend werken. 

 

- Alle bewoners ontvangen hun oproepingsbrief persoonlijk  

- De oudere persoon beslist zelf of hij/zij gaat stemmen 

- Inrichting van een stemlokaal in het woonzorgcentrum/rusthuis of het 

dagverzorgingscentrum of/en het lokaal dienstencentrum voor bewoners én buren 

- Een mobiel stembureau dat verschillende locaties aandoet die gemakkelijk bereikbaar 

en goed toegankelijk zijn 

- Vervoer voorzien, vb. het busje van het dagverzorgingscentrum, de dienst aangepast 

vervoer, de mindermobielencentrale, enz. 



- Familieleden van de bewoners en de vrijwilligers die zich regelmatig in het 

woonzorgcentrum engageren, kunnen gestimuleerd worden om een of meerdere 

bewoners te begeleiden naar het stemlokaal 

- Geef voorrang aan zorgbehoevenden in het kieslokaal 

- Plaats stoelen voor het geval er wachtrijen zijn 

- Voorbereiding in de gebruikersraad/bewonersraad of tijdens een activiteit: nagaan 

wie het stemrecht opneemt, objectieve informatie geven, procedure uitleggen 

- Een volmacht aan de vertrouwenspersoon voor degenen die handelingsbekwaam 

zijn, maar het te zwaar hebben om naar het stemlokaal te gaan 

 

De Vlaamse Ouderenraad is zich ervan bewust dat de tijd heel beperkt is; toch hopen we dat 

u deze zorg ter harte neemt. Ouderen willen meetellen! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

Jul Geeroms       Mie Moerenhout 

Voorzitter       Directeur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


