	
  

Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Gemeente IJsselstein, BRU

Betreft: signalering sneltram
Utrecht, 30 oktober 2014
Geachte college,
Op 18 september 2013 hebben dhr P. Govaard en dhr J. Haug namens ROCOV Utrecht op
verzoek van dhr J. van Rossum van BRU, de toegankelijkheid van de tramhalte Merwestein
te Nieuwegein in beeld gebracht. De geleidelijn op het perron is uitgebreid getoetst. Zij
hebben geconstateerd dat er een aantal geleidelijnen ontbraken naar voorzieningen zoals de
incheckpalen voor de OV-chipkaart. Ook is er geconstateerd dat de trappen onbegaanbaar
waren door achterstallig onderhoud.
Ons advies was:
• dat elk perron over de volledige lengte is voorzien van een geleidelijn die aansluit op
een doorgaande looproutes.
• dat tenminste één incheckpaal voor de OV-chip gevonden kan worden met behulp
van een geleidelijn.
• dat deze incheckpaal zich tegenover spoorzijde van het perron of midden op het
perron bevindt. Wanneer men incheckt bij een paal die aan de spoorzijde is
aangebracht loopt iemand met een visuele beperking het risico dat de taststok door
de tram wordt gegrepen.
• dat elke DRIS-paal vindbaar is met behulp van een geleidelijn (alle DRIS-palen zijn
voorzien van een bedieningsknop voor mensen met een visuele beperking om de
informatie te kunnen beluisteren).
• dat alle oversteken van de trambaan over de volledige breedte voorzien te zijn van
een waarschuwingsmarkering, zodat iemand met een visuele beperking kan voelen
waar de gevaarlijke spoorzone begint.
Na enige weken hebben is de halte nogmaals bezocht en is geconstateerd dat veel
gebreken verholpen waren. Toch was er de conclusie dat de halte nog steeds ongeschikt is
voor onder andere mensen met een visuele beperking. Tegelijk is de zorg uitgesproken over
de veiligheid van de overige haltes en spoorovergangen.
Naar aanleiding van deze rapportage heeft ROCOV Utrecht geen reactie gehad en daarom
vragen wij aandacht voor met name de volgende drie punten:
Signalering
Bij de halte Merwestein ontbrak bij de oversteek een akoestische en visuele signalering.
De situatie bij de halte Merwestein is zo gevaarlijk, dat leden van het ROCOV mensen met
een visuele beperking en mensen met een auditieve beperking afraden om van deze halte
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gebruik te maken.
Ons advies is dan ook dat elke oversteek van de trambaan voor voetgangers en fietsers
voorzien moet zijn van een akoestische en visuele signalering
Achterstallig onderhoud en onderhoud groenvoorzieningen
Er was zoveel achterstallig onderhoud bij de halte Merwestein dat deze halte niet of
nauwelijks op een veilige manier te betreden en te gebruiken was. Het ROCOV is verbaasd
dat het zover heeft kunnen komen.
Het ROCOV wil graag weten hoe u structureel in de toekomst deze gevaarlijke situaties door
achterstallig onderhoud gaat voorkomen.
Verschillende regels tussen gemeenten
Tot slot vindt ROCOV Utrecht het vreemd dat er klaarblijkelijk verschillen in de eisen zijn die
de gemeenten stellen aan de beveiliging van de overwegen. Dit blijkt uit het feit dat in de
buurgemeenten van Nieuwegein de beveiliging van de overwegen wel in orde is.
Het ROCOV ziet graag dat deze eisen gelijk worden getrokken en dat daarbij nadrukkelijk
wordt gedacht aan de veiligheid van de mindervalide gebruikers van de sneltram.
Advies
ROCOV Utrecht adviseert de gemeente Nieuwegein de situatie bij de halte Merwestein aan
te pakken conform onze aandachtspunten. Ook adviseren wij de gemeenten Nieuwegein,
IJsselstein en Utrecht in overleg te gaan om te komen tot eenduidige eisen aan de veiligheid
rondom de overwegen van de sneltram.
Vragen
Als u vragen heeft over dit advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie op ons advies binnen vier weken na dagtekening van
deze brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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