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Nuit Blanche toegankelijk voor mensen met een handicap
« Iedereen welkom » is geen loze belofte op Nuit Blanche
Dit weekend vindt de 14e editie plaats van Nuit Blanche op verschillende locaties in het hart van de
Europese wijk. Dankzij de financiële steun van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets
zal het culturele evenement voor iedereen toegankelijk zijn: mensen met een beperkte mobiliteit,
slechtzienden en slechthorenden. Er worden onder andere parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap, er zullen informatiepunten zijn alsook een persoonlijke begeleiding
voor blinde en slechtziende personen (“Blind Date”).
« Nuit Blanche is een klassieker in de Brusselse cultuurscene. Het is een groots evenement met een
aantrek zowel onder Brusselaars, Belgen als buitenlanders. Nuit Blanche biedt de bezoeker de kans
om de stad op een alternatieve manier te (her)ontdekken. We willen dat iedereen – zonder
uitzondering – deze fijne ervaring kan beleven. Daarom voorzien we dat het evenement ook voor
mensen met een handicap toegankelijk is. Of het nu over de website gaat, het programma of over het
Nuit Blanche terrein zelf ; op alle vlakken hebben de organisatoren rekening gehouden met mensen
met een handicap », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.
De website van Nuit Blanche is toegankelijk gemaakt via het label Any Surfer. Het is mogelijk om
online een persoonlijk parcours samen te stellen aan de hand van een zoekfunctie die activiteiten
filtert volgens hun toegankelijkheid voor bepaalde handicaps. Op het terrein zelf zijn pictogrammen
voorzien die het toegankelijkheidsniveau van een activiteit aangeven.
Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zijn voorbehouden dichtbij de locaties van Nuit
Blanche. Een route voor mensen met een beperkte mobiliteit is aangegeven. Voldoende en
aangepaste sanitaire installaties zijn eveneens voorzien.
Voor mensen met een visuele beperking stellen we de dienst « Blind Date » voor. Dat houdt in dat
ervaren vrijwilligers als gids dienen en de verschillende artistieke activiteiten zullen beschrijven. Voor
doven en slechthorenden is een onthaal voorzien in gebarentaal alsook technologie die door middel
van trillingen de geluiden en muziek een extra dimensie geeft.
Een algemeen infopunt voor personen met een handicap is actief op de avond en nacht zelf.
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