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BlueAssist officieel van start
Eenvoudig hulpmiddel maakt reizen voor mensen met een beperking in hun communicatie
een vraag makkelijker
Op woensdag 9 september 2015 staan de gemeenten Barneveld en Ede op feestelijke wijze stil bij de
start van de pilot BlueAssist. De eerste inwoners met een beperking in hun communicatie maken dan
met een symbolische treinreis van Ede naar Barneveld met behulp van BlueAssist.
BlueAssist
BlueAssist is een simpel hulpmiddel voor mensen die moeilijk begrijpen en begrepen worden. Via een
blauwe BlueAssist-kaart of –app op hun smartphone, stellen ze medeburgers een eenvoudige vraag.
BlueAssist start in Nederland als een proefproject in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en de gemeenten Barneveld en Ede. Deze pilot wil bevorderen dat inwoners, met een beperking in hun
communicatie, zelfstandig kunnen reizen naar hun bestemming. Blue Assist is oorspronkelijk ontwikkeld in
Vlaanderen (België) en kent inmiddels veel tevreden gebruikers.
Symbolische treinreis
Op woensdag 9 september 2015 staan de gemeenten Barneveld en Ede op feestelijke wijze stil bij de start
van de pilot Blue Assist. De eerste inwoners met een beperking in hun communicatie maken met een
symbolische treinreis van Ede naar Barneveld gebruik van Blue Assist.
Tijdens de reis staan er bij haltes en stations mensen met een BlueAssist kaartje of de BlueAssist-app
waarop een eenvoudige hulpvraag wordt gesteld. Wethouders Hans van Daalen (gemeente Barneveld) en
Gerrie Ligtelijn-Bruijns (gemeente Ede) maken samen met de projectleider Paul Imthorn de reis en staan de
hulpvragers te woord om gezamenlijk hun eindbestemming te bereiken.

EINDE BERICHT
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Gemeente Barneveld: M. de Lange, communicatieadviseur, T (0342) 495 280, E m.delange@barneveld.nl.
Algemeen e-mailadres van het team Communicatie: communicatie@barneveld.nl
Gemeente Ede, afdeling communicatie, T (0318) 680 120.
Blue Assist, P. Imthorn, projectleider, T 06 559 550 33	
  

