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Aan
de heer A.J. Kuhlmann en de heer P.C. Kwaak
van fractie VVD

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 5 juli 2022
Ons kenmerk 2022-0111946
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Help reizigers in de lift!

Geachte heer Kuhlmann en heer Kwaak,

Bij brief van 2 juni 2022, bij ons ingekomen op 2 juni 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VVD vragen gesteld inzake Help reizigers in de lift!
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat de liften op station Dordrecht ten alle 
tijden gewoon moeten werken vanwege hun belangrijke 
maatschappelijke functie?

Antwoord Ja, wij zijn het met u eens dat de liften op het station ten alle tijden 
gewoon moeten werken.

In juni jl. heeft ProRail regulier onderhoud gepleegd aan de liften op 
het station. Ook voor volgend jaar staat onderhoud ingepland, op deze
manier probeert ProRail storingen voor te zijn. ProRail geeft verder 
aan dat storingen niet alleen ontstaan door vandalisme. Het kan ook 
voorkomen dat foutief gebruik of een botsing kan leiden tot een 
storing. Met name de deuren van deze liften zijn hier gevoelig voor. 

Vraag 2. Bent u bereid samen met NS en Prorail gecoördineerd op te treden 
tegen vandalisme tegen de liften op station Dordrecht?

Antwoord Ja, wij zijn hiertoe meer dan bereid. Vandalisme is een vast 
agendapunt tijdens de gesprekken over sociale veiligheid met NS, 
ProRail, handhaving en politie. Gezamenlijk doen we ons uiterste best 
om de sociale veiligheid in en rondom het station te verbeteren.

Vraag 3. Bent u bereid om in gesprekken met NS en Prorail te pleiten dat 
reparaties aan liften op station Dordrecht zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd?

Antwoord Ja, wij voeren zowel voor de korte als de lange termijn gesprekken 
over het Centraal Station. Voor de korte termijn zijn we reeds in 
overleg met NS en ProRail om de storingen aan de liften te 
voorkomen. Goed onderhoud en een snelle reparatie bij incidenten is 
hierbij belangrijk. Voor de lange termijn, en de grootschalige aanpak, 
is overleg met zowel Rijk, provincie Zuid-Holland, ProRail en NS. Deze 
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gesprekken vinden plaats in het kader van de MIRT Verkenning Oude 
Lijn. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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