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Betreft: Advies over lettergrootte vertrekstaten

Arnhem, 28 juli 2015

Geachte heer De Gooijer; beste Herman,
Het ROCOV Gelderland houdt zich bezig met alle facetten van het (aanvullend) openbaar vervoer.
Daaronder vallen ook de vervoermogelijkheden voor mensen met een beperking.
Wij zetten ons als reizigersorganisatie in voor mensen met een beperking en met succes. De laatste
jaren zijn veel vormen van openbaar vervoer toegankelijk geworden voor mensen met kinderwagens,
rolstoelen, rollators e.d.
Naast mensen met een motorische beperking wordt ook de groep mensen met een visusbeperking/
visuele beperking langzamerhand groter. Men reist vaker met het OV en geniet van de
toegankelijkheid van reisinformatie, zowel in de trein als op de stations.

Voorkeur voor groter lettertype
Toch willen wij uw aandacht vragen voor het
volgende. Een van onze leden constateerde dat de
reisinformatie op de grote gele vertrekstaten
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dermate klein is afgedrukt, dat het voor mensen
met een visusbeperking/visuele beperking niet of
nauwelijks leesbaar is.
Dit staat los van huisstijl en reclameruimte want een groot deel van de vertrekstaat wordt niet gebruikt.
Wij sturen als voorbeeld een foto mee van de vertrekstaat op station Lunteren (richting Amersfoort).
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Voor een vertrekstaat is een letter-puntgrootte van minimaal
noodzakelijk en we zien graag een
grotere letter als daar ruimte voor is. We hebben alle begrip voor reclame en huisstijl maar het lijkt ons
noodzakelijk dat de reiziger in de eerste plaats op een vertrekstaat de aankomst / het vertrek van een
trein kan lezen.
Niemand mag verwachten dat mensen die zelf geen beperking hebben, deze zaken opvalt. Daarom
maken we u er graag op attent middels dit ongevraagd advies.
We zijn graag bereid om e.e.a. toe te lichten en samen de situatie te bekijken. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het secretariaat. We zien uw reactie gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter

Bijlage: foto op bladzijde 3
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