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Geacht college, 

 

Vandaag hebben we kennisgenomen van de brief van de Stadsraad Zevenbergen. Zij geeft aan dat 

het bijna onmogelijk is geworden voor mensen met een rolstoel om een trein in te gaan in de 

stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe. We omarmen deze brief en de oproep.  

 

We zijn erg geschrokken van de situatie. Een half jaar geleden heeft ondergetekende al vragen 

gesteld over de toegankelijkheid voor mindervaliden, zie de brief van 19 juni 2016.
1
  Na overleg 

met wethouder Schoneveld is afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden. De resultaten 

hebben ons nooit bereikt. 

 

Het is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel dat de toegankelijkheid verslechterd is, terwijl de 

insteek moet zijn dat iedereen in Nederland volwaardig moet kunnen meedraaien in de 

samenleving. Door besluit van de NS is de situatie in onze gemeente er in ieder geval op achteruit 

gegaan.  

 

Zaak is dat zo snel mogelijk, met grote spoed, maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen 

dat mindervaliden en senioren die slecht ter been zijn beter gebruik kunnen maken van de treinen 

dan dat nu het geval is. Daarom is het van belang dat u meteen actie onderneemt en met de NS in 

gesprek gaat om ervoor te zorgen dat deze onacceptabele situatie verandert.  

 

Door NS is verwezen naar naar stations Roosendaal en Etten-leur.
2
 Daar zou assistentieverlening 

beschikbaar zijn. Dit vinden we geen oplossing. Het is belachelijk dat inwoners uit onze gemeente 

naar Roosendaal of Etten-Leur moeten reizen om de trein te kunnen nemen, terwijl station 

Zevenbergen of Lage Zwaluwe dichterbij is. Het wordt voor mindervaliden te moeilijk gemaakt. 

Een oplossing kan zijn om de assistentieverlening ook op stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe in 

te voeren. 

 

 

Wij willen u de volgende vragen stellen:  

 

1. Wat heeft u tot nu toe ondernomen in deze kwestie? 

2. Heeft u contact gehad met de NS? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, wanneer gaat u 

contact opnemen en wat zal uw insteek zijn? 

                                                        
1
 https://www.moerdijk.nl/bis/artikel37/2016/717613.pdf 

2
 http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/rolstoeler-in-de-knel-op-treinstations-zevenbergen-en-

lage-zwaluwe-1.6810135 

https://www.moerdijk.nl/bis/artikel37/2016/717613.pdf


 
 

 
 

3. Heeft u contact gehad met andere gemeentes, zoals Halderberge, waar dit probleem ook 

speelt? Zo nee, wanneer gaat u dat doen? Het is een sterker signaal richting de NS als u met 

meerdere gemeentes optrekt. 

4. Wat kunnen we als gemeente doen om ervoor te zorgen dat mindervaliden makkelijker met 

de trein kunnen reizen? 

5. Heeft het eerdergenoemde onderzoek al plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze 

 

Bisar Çiçek 


