Goedemorgen Antoinette Hertsenberger,
De leden van Wij Staan Op! zijn verheugd dat Radar vanavond aandacht geeft aan de
ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer voor rolstoelgebruikers. Want, wijzelf, en zo veel
anderen wie dit treft, worden hierdoor veel ernstiger beperkt dan waar mensen bij stil staan. Wat de
assistentie betreft, gaat het al stukken beter. Je hoeft je nu nog maar een uur vooraf aan te melden
tegenover 24 uur een aantal jaar geleden. Maar nog steeds kunnen wij slechts op 1 van de 4 stations
in Nederland terecht.
Wij begrijpen dat niet op stel en sprong alle knelpunten uit de weg kunnen worden geruimd. We
zitten opgescheept met de gevolgen van foute beslissingen uit het verleden, zoals de aankoop van
ongeschikte treinstellen en bussen. Maar we willen voorkomen dat daarmee de kous af is en dat er
dan ook maar gestopt wordt met zoeken naar oplossingen. Wij zijn er van overtuigd dat er diverse
mogelijkheden zijn om, zonder onevenredige hoge kosten, de (zelfstandige)toegankelijkheid van de
treinen op zeer korte termijn te verbeteren. Wij hebben hier concrete voorstellen voor. Met de
ratificatie van het VN verdrag is het naar onze mening niet meer houdbaar dat in het huidige trage
tempo aan de toegankelijkheid wordt gewerkt. We zijn er blij mee dat u de noodzaak van de
oplossing in uw aankondiging ook benadrukt.
Over ons: Wij Staan Op! is een beweging van jongvolwassenen die zich inspannen om de positie van
mensen met een handicap te verbeteren. Met onze acties willen wij Nederlanders op alle fronten in
beweging brengen om onze samenleving in de breedste zin van het woord toegankelijk te maken.
In alles wat wij doen, roepen wij de beslissers op alle niveaus op om niet óver ons maar met ons te
praten. Of erger: te zwijgen. Het is voor ons niet voldoende om dit te roepen en vervolgens op
anderen te wachten tot het zover is. Om als serieuze gesprekspartners en belanghebbenden bij
toegankelijkheid te worden betrokken in de beeld- en besluitvorming, zullen we zelf en steeds
opnieuw initiatieven moeten nemen die de noodzaak van toegankelijkheid op de agenda’s houden.
Twee voorbeelden:
• Met de hashtag #jekomternietin verzamelen wij nog steeds voorbeelden van ontoegankelijke
aspecten van de samenleving. Dit leidt tot vele, soms stuitende voorbeelden van
ontoegankelijkheid van onder andere openbare ruimten, openbaar vervoer en onderwijs.
• Ons Manifest voor vrijheid, toegankelijkheid en menselijkheid is gebaseerd op het VN Verdrag
(zie: bit.ly/WSO-manifest). Het bevat 12 stellingen over toegankelijkheid in de breedste zin van
het woord en is al door velen ondertekend.
Hoeveel we ook doen, we kunnen het niet alleen en we doen het niet alleen voor onszelf. Daarom
zijn we blij met uw keuze om in uw programma hierop in te gaan. En daarom ons appèl om voorbij de
knelpunten waar niemand iets aan kan doen te kijken naar wat er wel kan. Vanuit het menselijkerwijs
weten dat het gewoon nodig is.
Dank u.
Met vriendelijke groet,
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