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Alblasserwaard Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten
Oudkerkseweg 9a
3381KP Giessenburg

Aan:

Provincie Zuid-Holland
Statengriffie,
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Giessenburg, 12 oktober 2021.
Onderwerp: Brief gedeputeerde E.F.A. Zevenbergen over treinmaterieel Merwede Linge Lijn
d.d. 28-09-2021
Geachte statenleden,
Het AV overleg gehandicapten is een overlegorgaan van Stichting Platform Gehandicapten
Zedje van de gemeente Molenlanden, Stichting Gorinchems Platform voor
Gehandicaptenbeleid, Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden en Stichting WMOPlatform Hardinxveld-Giessendam.
Al vele jaren zijn wij betrokken bij het OV in onze streek, specifiek bij het vervoer van
gehandicapten.
Al bij het begin van de start van de MLL hebben wij er nadruk op gelegd dat de treinen, die
toen nieuw aangeschaft gingen worden, toegankelijk moesten zijn en voorzien waren van
toegankelijke toiletten.
In de praktijk blijken treinen en perrons niet op elkaar aan te sluiten zodat nog steeds niet
zelfstandig gebruik gemaakt kan worden van dit vervoer door de mensen met een beperking.
Ook gezien vanuit het VN verdrag voor de mensen met een beperking dat door NL is
ondertekend moeten we toe naar een samenleving die ook voor hun toegankelijk is.
Inmiddels zijn wij al meer dan tien jaar bezig om de zaken in orde te laten komen.
Echter, de praktijk blijkt dermate stug dat tot nu toe maar kleine resultaten zijn bereikt.
De mogelijkheid om de MLL tot een voorbeeldlijn te laten worden voor heel NL is binnen
handbereik.
Nu ERTMS ingevoerd gaat worden moeten er toch al flinke aanpassingen en investeringen
komen.
Wij vinden dat nu dan ook gelijk doorgepakt moet worden en de grote investering die
hiervoor nodig is zeker de moeite waard is om te komen tot een op de toekomst voorbereid
vervoerssysteem.
De problemen met meenemen van fietsen, toiletten aan boord en de zelfstandige
toegankelijkheid voor mensen met beperking en hulpmiddel is dan ook direct ondervangen.
Doorgaan met het nu aanwezige, niet in orde zijnde materieel, zou beteken dat we tot
minstens 2038 met de grote problemen blijven zitten.
Wij dringen er dan ook zeer op aan nu te besluiten om budget te verstrekken voor de nieuwe
treinen !
Met hartelijke groet,
G. van Rijswijk
Namens AV overleg Gehandicapten.

