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Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw.
Extra Nieuwsbrief.

Voorwoord
Beste lezer
Naar aanleiding van de actie ‘We willen geen zoethoudertjes meer’ die het SBPV afgelopen
dinsdag voerde, bezorgen wij u graag deze extra nieuwsbrief.
Veel leesplezier

Zicht op Cultuur² (ingericht door het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw)
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We willen geen zoethoudertjes meer
Uit de resultaten van onze mobiliteitsbevraging bij blinde en slechtziende gebruikers van het
openbaar vervoer komt nogmaals duidelijk naar voren dat de 24-uurregel voor assistentie
een heikel punt is en blijft. Ook het aantal meldingen bij het SBPV over gebrekkige
assistentie neemt toe.
Met de slogan ‘We willen geen zoethoudertjes meer' voerde het SBPV daarom op dinsdag
27 januari tijdens de spitsuren op de stationspleinen van Brugge en Brussel Noord actie voor
de afschaffing van de 24-urenregel voor assistentie bij de NMBS. Die verplicht personen met
een visushandicap om minimum 24 uur op voorhand assistentie te vragen. Een treinreiziger
met een visuele beperking kan zo onmogelijk in onvoorziene omstandigheden of ongepland
een beroep doen op assistentie om veilig gebruik te maken van de trein. Ondanks protest en
pogingen tot overleg blijft de NMBS de 24-urenregel hanteren en negeert daarbij de
bepalingen van het VN-verdrag inzake gelijke rechten van personen met een handicap.
SBPV deelde tijdens de actie flyers uit doorprikt met een lolly, om zo de voorbijgangers
bewust te maken van de problematiek en hen te bedanken met een lolly voor de vele keren
dat zij op het perron een helpende arm boden. Ook werd hen gevraagd om de petitie van
blinde Timmy De Waele (http://petitie.be/petitie/kies-zelf-wanneer-je-een-trein-neemt) te
ondertekenen. Dit kon ook ter plaatse op papier, waar zo’n 750 voorbijgangers onmiddellijk
op in gingen. Via deze actie bracht het SBPV een duidelijke boodschap over aan de NMBS:
blinde en slechtziende treinreizigers willen geen zoethoudertjes meer. Ze willen
daadwerkelijk verandering zien.
De actie kreeg bij de media veel gehoor. Er verschenen artikels in diverse kranten en de
RTV nam naar aanleiding van onze actie een getuigenis af bij de blinde vrouw May Thys.
Bovendien werd het SBPV uitgenodigd door het kabinet van minister van mobiliteit
Jacqueline Galant om een gesprek te voeren rond de problematiek.
Deze aandacht voor de actie toont aan dat het onderwerp sterk leeft onder de treinreizigers.
Het SBPV hoopt dan ook dat zowel de NMBS als de federale overheid maatregelen zal
nemen om werk te maken van de noodzakelijke assistentie voor treinreizigers met een
(visus)handicap.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen krantenartikels alsook het
televisiefragment van de RTV.
Metro: http://nl.metrotime.be/2015/01/27/must-read/slechtzienden-willen-sporen-zonderrisico/
De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150127_01495881
De Morgen: http://www.demorgen.be/binnenland/blinden-en-slechtzienden-protesterentegen-nmbs-regel-a2196467/
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Het Laatste Nieuws:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2196467/2015/01/27/Blinden-enslechtzienden-protesteren-tegen-NMBS-regel.dhtml
Het belang van Limburg: http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150127_01495880/blinden-enslechtzienden-voeren-actie-tegen-nmbs
deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2220985
Getuigenis RTV: http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2015012713250506_blinden-vragen-meerflexibiliteit-van-nmbs
Wij houden u zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Doe je mee met SBPV?
Deel je mening
Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat
blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om
als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via
ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring
Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen
op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een
dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd;
mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid
van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid;
wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.
Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers
waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen
we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.
Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw
voorkeur wegdragen. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.
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Meer informatie…
Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact
opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?
Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden.
Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met
visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op
rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2015’.
Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid
worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de
andere leden van de vereniging.

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.
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