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PERSMEDEDELING	  

Doven	  kijken	  niet	  meer	  toe	  vanop	  de	  zijlijn,	  maar	  stappen	  zelf	  in	  de	  politiek	  

Op	  zondag	  14	  oktober	  trekken	  we	  allemaal	  naar	  de	  stembus	  voor	  de	  gemeenteraadsverkiezingen.	  
Verschillende	  dove	  gebarentalige	  personen	  stellen	  zich	  kandidaat	  voor	  een	  zetel	  in	  de	  
gemeenteraad	  van	  hun	  eigen	  gemeente.	  Doof	  Vlaanderen	  vindt	  dit	  erg	  positief.	  Dove	  mensen	  in	  de	  
politiek	  dragen	  bij	  aan	  een	  betere	  maatschappelijke	  beeldvorming	  over	  dove	  mensen.	  Hieronder	  
vindt	  u	  een	  lijst	  met	  alle	  dove	  kandidaten,	  de	  gemeente	  waar	  ze	  kandidaat	  zijn,	  hun	  politieke	  partij	  
en	  hun	  plaats	  op	  de	  kieslijst.	  Daarnaast	  vernemen	  we	  dat	  er	  dove	  gebarentalige	  burgers	  worden	  
opgeroepen	  om	  bij	  te	  zitten	  in	  een	  stembureau.	  	  

Volgens	  het	  VN-‐verdrag	  inzake	  de	  Rechten	  van	  Personen	  met	  een	  Handicap,	  artikel	  29	  (Participatie	  in	  
het	  politieke	  en	  openbare	  leven)	  dient	  de	  overheid	  te	  waarborgen	  dat	  ook	  personen	  met	  een	  
handicap	  kunnen	  participeren	  in	  het	  politieke	  leven.	  Steden	  en	  gemeenten	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  
het	  inzetten	  van	  tolken	  Vlaamse	  Gebarentaal	  voor	  dove	  gebarentalige	  kandidaten	  voor	  de	  
gemeenteraad	  en	  voor	  dove	  gebarentalige	  bijzitters.	  Hier	  kan	  u	  het	  standpunt	  van	  Doof	  Vlaanderen	  
lezen:	  http://www.doof.vlaanderen/sites/default/files/imce/2018-‐08-‐31_standpunt_-‐
_toegankelijkheid_van_verkiezingen.pdf	  	  
Enkel	  zo	  kunnen	  dove	  burgers	  optimaal	  participeren	  aan	  politieke	  leven	  en	  hun	  burgerplicht	  
vervullen.	  	  

Als	  u	  graag	  dove	  kandidaten	  voor	  de	  gemeenteraad	  wilt	  contacteren	  of	  interviewen,	  verwijzen	  wij	  u	  
graag	  door.	  U	  kan	  contact	  opnemen	  met	  Eline	  Demey,	  coördinator	  cel	  Belangenbehartiging	  bij	  Doof	  
Vlaanderen	  (eline.demey@doof.vlaanderen	  ,	  0484	  94	  76	  79)	  	  

Naam	   Gemeente	   Partij	   Plaats	  op	  de	  lijst	  

Decruyenaere  Sarah   Kortrijk   Groen 34  

Giovannardi  Pascal   Brecht   N-‐VA   19  

Lacroix  Michel   Deurne/Stad  Antwerpen   Groen   13/51  

Martens  Ine   Beringen   Groen   10  

Mohammad  Shahin   Anderlecht   Groen/Ecolo   18  

Peeters  Kristel   Bonheiden-‐Rijmenam   N-‐VA   19  

Rowies  Timothy   Hoeilaart   Groen/PRO  Hoeilaart   7  

Stevens  Helga   Sint-‐Amandsberg,  Gent   N-‐VA   52  

Van  Goethem  Tim   Malle   CD&V   16  
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Over	  Doof	  Vlaanderen	  	  
	  
Doof	  Vlaanderen	  vzw	  is	  de	  Federatie	  van	  Vlaamse	  Dovenorganisaties,	  de	  organisatie	  van	  en	  voor	  de	  
Vlaamse	  Dovengemeenschap.	  Doof	  Vlaanderen	  verenigt	  en	  vertegenwoordigt	  dovenclubs	  en	  
verenigingen	  in	  heel	  Vlaanderen.	  Daarnaast	  behartigen	  we	  de	  belangen	  van	  Vlaamse	  Gebarentaligen	  
bij	  de	  lokale,	  Vlaamse	  en	  federale	  overheden.	  We	  organiseren	  educatieve,	  ondersteunende	  en	  
sensibiliserende	  activiteiten	  die	  een	  genuanceerde	  visie	  op	  doofheid	  bevorderen,	  en	  richten	  ons	  
hierbij	  op	  dove	  en	  horende	  mensen.	  	  
	  
Doof	  Vlaanderen	  maakt	  werk	  van	  gelijkwaardigheid,	  emancipatie	  en	  ontplooiing	  van	  dove	  personen	  
en	  hun	  taal,	  de	  Vlaamse	  Gebarentaal,	  in	  de	  samenleving.	  Daarom	  komen	  we	  op	  voor	  de	  eigenheid,	  
de	  rechten	  en	  het	  welzijn	  van	  dove	  personen	  in	  alle	  aspecten	  van	  het	  dagelijks	  leven.	  
	  
	  

  


