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Kies voor een beleid waarin iederéén meetelt. Duizenden raadsleden worden die 
dag verkozen om gedurende 6 jaar onze gemeenten en provincies te besturen. 
 
Welke zijn hun prioriteiten op vlak van dementie? 

Ieders  
stem  
telt  

 
14.10.2018 
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Jouw mening telt 
 
Wist jij dat er in België 122000 mensen met dementie zijn, waarvan 6600 mensen met jong-
dementie. Tegen 2060 zou dit aantal verdubbelen. Dementie is een uitdaging voor de hele 
samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan hierbij een belangrijk rol spelen. 
 

Ongeveer 70% van de mensen met dementie leven thuis. Een dementievriendelijke omgeving kan 
ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven. 
Een goede woonomgeving waar er voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het 
welbevinden van jouw en je omgeving. Een dementievriendelijke gemeente zorgt ervoor dat 
warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen kan gerealiseerd worden. 
 

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en 
ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Wanneer jij het wil en ook duidelijk 
kan aangeven op welke partij je  wil stemmen, kan dat.  
 

Via deze folder willen we je het zo gemakkelijk mogelijk maken. 
Op de achterzijde van deze folder lees je de verschillende stappen die plaatsvinden bij het stemmen. 
Wij baseerden ons hiervoor op de informatie van de Alzheimer Liga Nederland. Je kan deze folder 
meenemen naar het stembureau. 
 

Henk Pagée is 69 jaar en kreeg vier jaar geleden de diagnose Alzheimer. Omdat hij het erg belangrijk 
vindt dat hij nog kan stemmen en daar andere mensen met dementie ook graag bij wil helpen, heeft 
hij een stappenplan bedacht. “Ik stem mijn hele leven al. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? En 
ja, ik heb wel wat hulp nodig. Ik vraag daar gewoon om. Dit stappenplan helpt mij. Ik neem het 
vooraf door en stapje voor stapje gaat dat zeker lukken en anders vraag ik mijn broer, zus of vriend 
mee”. (je vindt het achteraan de folder) 
 

Wat als je wel wil gaan stemmen maar het niet lukt om naar het stembureau te gaan?  

Indien je wenst te stemmen, maar u hebt geen geschikt vervoermiddel omwille van de rolstoel , dan 
kan uw familie gebruik maken van het busje van De Wingerd. Spreek het onthaal aan  
 

Indien u niet in staat bent om naar het stembureau te gaan en u  wil een volmacht verlenen: 

1. Vraag iemand die namens u wil gaan. Deze persoon kent en respecteert uw politieke 
voorkeur. 

2. Vul het volmachtformulier  in. 
3. Zet allebei een handtekening op het volmachtformulier. 
4. Geef naast de ondertekende volmachtformulier  het attest van de arts mee  
5. De gemachtigde brengt uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit 
6. Kunt u geen handtekening zetten, dan kan de arts een attest opmaken waarin staat dan u 

hiertoe niet in staat bent?  
De attesten en de volmachtsformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat.  
 

In ieder stembureau is een stemhokje voorzien  voor mensen met een lichamelijke beperking.  Er is 
geen tijdslimiet  voorzien om te stemmen. Indien u problemen hebt met het gebruik van de 
stemcomputers of de drukte maakt het voor jou moeilijk, dan is er begeleiding mogelijk. 
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Voor het digitaal stemmen is er nog geen volledige duidelijkheid. Zodra we over meer informatie 
beschikken  maken we een stappenplan op voor het digitale stemmen. 

Is de partij van uw voorkeur dementievriendelijk? 

Ook de lokale politiek kan helpen om meer aandacht voor dementie in uw gemeente te geven. Ga 
daarom na of de politieke partij van uw voorkeur dementie in zijn programma heeft opgenomen. Dit 
kunt u controleren aan de hand van de volgende punten. 

∼ Er wordt prioriteit gegeven aan dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoerprioriteit in het 
beleid voor passende zorg bij dementie 

∼ Er worden allerlei vormen van ondersteuning voor de mantelzorger bij dementie 
aangeboden, zodat deze het langer thuis kan houden. 

∼ Politieke partij gaat voor een dementievriendelijke gemeente  waarbij iedereen kan helpen: 
van bakker, sportvereniging, cultuur tot gemeenteraad. 

∼ Inwoners, medewerkers van de gemeente/ocmw kunnen een gratis training volgen rond 
‘omgaan met dementie’  en hun mantelzorgers 

∼ De gemeente heeft specifieke aandacht voor mensen met jong-dementie  
∼ De gemeente/ocmw communiceert en informeert op een laagdrempelige manier over 

dementie. Zij communiceert op een respectvolle manier over het thema. Ze onderschrijft 
daarbij de engagementsverklaring  van de Vlaamse overheidscampagne: ‘Vergeet dementie, 
onthou mens’ 

∼ Er zijn voldoende vervoersmiddelen aanwezig (openbaar vervoer, minder mobiele centrale, 
opstapplaatsen…. 

∼ Mensen met dementie krijgen kansen om te blijven deelnemen aan het sociale leven in de 
gemeente 

∼ Er wordt moeite gedaan om ook ouderen te bereiken die een verhoogd risico lopen om 
geïsoleerd te geraken 
 

Vind jij dat jouw gemeente een goed beleid voert rond dementie? Je kan via de “dementiemeter- 
inventarisatie van het lokaal dementiebeleid” jouw mening vormen. ”  

www.dementievriendelijk.vlaanderen 
 

Wij wensen je succes. Maak er een leuke uitstap van en sluit af met een drankje met uw metgezel. 

Heb je nog vragen? 
Je kan terecht bij het onthaal. 
 

 
 
Informatiebronnen 
www.alzheimer-nederland.nl 
www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/dementievriendelijk-vlaanderen. 
www.samendementievriendelijk.nl 
www.vlaanderenkiest.be

http://www.dementievriendelijk.vlaanderen/
http://www.dementie.be/themas/dementievriendelijk
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1. Ga op een rustig tijdstip naar het stembureau 
 

 

2. Overhandig uw oproepingsbrief en identiteitskaart op het stembureau aan de 
stembureauleden.  

 

 

3. U krijgt vervolgens een stembiljet waarop u uw stem gaat uitbrengen. 
 

 

4. Geef bij het stembureaulid aan dat u dementie heeft. Er is geen tijdslimiet 
voorzien voor het stemmen 

 

5. Is het duidelijk hoe het stembiljet werkt?   

 

6. Uw metgezel mag niet mee het stemhokje in om u te helpen. Eén van de 
bijzitters kan begeleiding bieden. 

 

7. Vouw het stembiljet in het stemhokje open. 
 

 

• Zoek de naam van de partij, je kan een lijststem uitbrengen 
• of  je kan stemmen op de  kandidaat van uw keuze en je maakt het rondje 

voor deze naam rood. 
• Of  je kan verschillende stemmen op verschillende namen van één partij 
 

 

8. Vouw het stembiljet dicht 
 

 

9. Doe het stembiljet in het daarvoor bestemde bus. 
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