
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  29	  september	  2015	  
	  
Betreft:	  Tramhaltes	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
Eerder	  dit	  voorjaar	  stelde	  de	  heer	  van	  Hees	  schriftelijke	  vragen	  over	  de	  nieuwe	  bus-‐	  en	  
tramhaltes	  in	  de	  stad.	  Deze	  zijn	  op	  31	  maart	  door	  het	  college	  beantwoord	  (RIS281123).	  In	  de	  
beantwoording	  wordt	  het	  volgende	  gesteld:	  "Getalsmatig	  zijn	  er	  op	  dit	  moment	  meer	  haltes	  
met	  zitplaatsen	  dan	  voorheen.	  Bij	  alle	  haltes	  is	  en	  wordt	  bekeken	  of	  er	  voldoende	  ruimte	  is	  
om	  er	  een	  abri	  met	  zitbankje	  te	  plaatsen.	  Bij	  haltes	  waar	  nu	  geen	  abri	  met	  zitbankje	  
aanwezig	  is,	  wordt	  nu	  door	  de	  Metropoolregio	  Rotterdam	  Den	  Haag	  nagegaan	  of	  dit	  toch	  
mogelijk	  is."	  De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  we	  veel	  geïnvesteerd	  in	  het	  toegankelijk	  maken	  van	  
trams	  en	  bussen	  voor	  mindervaliden	  en	  kinderwagens.	  Voor	  veel	  mensen	  is	  het	  zittend	  
kunnen	  wachten	  bij	  een	  halte	  een	  noodzakelijk	  onderdeel	  van	  die	  toegankelijkheid.	  
Het	  CDA,	  de	  SP	  en	  D66	  stelden	  eerder	  vragen	  over	  het	  ontbreken	  van	  digitale	  
informatieborden	  bij	  de	  nieuwe	  OV-‐haltes	  (RIS	  283981).	  	  Uit	  de	  beantwoording	  blijkt	  dat	  er	  
onvoldoende	  budget	  beschikbaar	  is	  om	  alle	  haltes	  van	  digitale	  informatieborden	  te	  voorzien.	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  
vragen:	  
	  

1. Bent	  u	  met	  ons	  van	  menig	  dat	  de	  mogelijkheid	  te	  kunnen	  zitten	  bij	  een	  bus-‐	  of	  
tramhalte	  een	  noodzakelijk	  onderdeel	  is	  van	  toegankelijk	  openbaar	  vervoer	  in	  de	  
stad?	  

	  
Op	  31	  maart	  schreef	  het	  college	  het	  volgende:	  "Bij	  haltes	  waar	  nu	  geen	  abri	  met	  zitbankje	  
aanwezig	  is,	  wordt	  nu	  door	  de	  Metropoolregio	  Rotterdam	  Den	  Haag	  nagegaan	  of	  dit	  toch	  
mogelijk	  is."	  

	  
2. Hoe	  verloopt	  het	  aangekondigde	  overleg	  met	  de	  Metropoolregio	  Rotterdam	  -‐	  Den	  

Haag?	  	  
	  

3. In	  hoeveel	  gevallen	  is	  dit	  mogelijk	  gebleken,	  en	  is	  bij	  de	  betreffende	  haltes	  alsnog	  een	  
zitbankje	  geplaatst?	  Op	  welke	  termijn	  gebeurt	  dit?	  

	  
Een	  van	  de	  voor	  de	  hand	  liggende	  mogelijkheden	  om	  een	  zitmogelijkheid	  te	  realiseren	  en	  
voldoende	  ruimte	  op	  het	  perron	  te	  hebben	  voor	  mensen	  in	  een	  rolstoel,	  is	  het	  gebruik	  
maken	  van	  opklapbare	  bankjes.	  
	  



4. Bent	  u	  bereid	  om	  opklapbare	  bankjes	  te	  realiseren	  daar	  waar	  geen	  ruimte	  is	  voor	  
vaste	  bankjes?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  Zo	  ja,	  op	  welke	  termijn?	  

	  
De	  nieuwe	  haltes	  moeten	  een	  aantal	  jaren	  mee.	  Helaas	  is	  een	  aantal	  haltes	  al	  flink	  
beschadigd.	  Zie	  de	  foto’s	  in	  de	  bijlage.	  Het	  lijkt	  lang	  te	  duren	  voor	  deze	  haltes	  worden	  
gerepareerd	  of	  worden	  vervangen.	  
	  

5. Hoeveel	  van	  de	  nieuwe	  haltes	  zijn	  reeds	  beschadigd?	  
	  

6. Binnen	  welke	  termijn	  moeten	  de	  beschadigingen	  gerepareerd	  worden?	  Wordt	  hier	  
ook	  op	  gecontroleerd?	  
	  

	  
Digitale	  informatieborden	  geven	  reizigers	  realtime	  informatie	  over	  het	  openbaar	  vervoer.	  
Aangezien	  de	  borden	  op	  veel	  haltes	  beschikbaar	  zijn,	  verwacht	  de	  reiziger	  ze	  overal	  in	  de	  
stad	  en	  regio.	  
	  

7. Bent	  u	  met	  ons	  van	  mening	  dat	  bij	  voorkeur	  op	  zoveel	  mogelijk	  haltes	  digitale	  
informatie	  beschikbaar	  moet	  zijn?	  

	  
8. Wat	  bedragen	  de	  kosten	  indien	  de	  digitale	  informatieborden	  bij	  alle	  haltes	  geplaatst	  

worden?	  
	  

9. Klopt	  het	  dat	  er	  in	  de	  nieuwe	  haltes	  geen	  verlichting	  is	  opgenomen?	  Zo	  ja,	  waarom	  is	  
hier	  niet	  voor	  gekozen?	  
	  

10. Heeft	  u	  klachten	  ontvangen	  over	  het	  ontbreken	  van	  voldoende	  verlichting	  bij	  de	  
haltes?	  

	  
Bij	  sommige	  haltes	  worden	  op	  de	  perrons	  fietsen	  geparkeerd.	  Vaak	  door	  het	  ontbreken	  van	  
fietsparkeervoorzieningen.	  	  
	  

11. Herkent	  u	  dit	  probleem?	  Bij	  welke	  haltes	  is	  behoefte	  aan	  extra	  parkeervoorzieningen	  
voor	  fietsen?	  Welke	  mogelijkheden	  ziet	  u	  om	  deze	  aan	  te	  leggen?	  Bij	  welke	  haltes	  is	  
behoefte	  aan	  handhaving	  op	  fout	  geparkeerde	  fietsen?	  Welke	  mogelijkheden	  ziet	  u	  
hiertoe?	  

	  
	  
	  
Lobke	  Zandstra	  	   Elias	  van	  Hees	  	   Rachid	  Guernaoui	   	   Bart	  van	  Kent	  
PvdA	   	   	   	  PVV	   	   	   D66	   	   	   	   	  SP	  
	  
	  
Michel	  Rogier	  	   	   Gerwin	  van	  Vulpen	   Pieter	  Grinwis	  
CDA	   	   	   	   HSP	   	   	   ChristenUnie/SGP	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 

 


