
Marloes Milatz

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ineke <krist@online.nl> 
zondag 18 februari 2018 17:33 
Griffiebureau
Station Spaarnwoude zonder lift!

( Via hun mailadres kan ik diverse gemeenteraadsleden niet bereiken )

Ls.,

Zoals in onderstaande mail al wordt genoemd : ik heb ze daarover driejaar geleden al een mail gestuurd. 
Onvoorstelbaar dat er alleen maar van die hoge trappen bij dat station staan !
Dus ze hebben totaal niet nagedacht wat dat voor invaliden, mensen met een kinderwagen, fiets, etc. zou 
betekenen.

Toen later het nieuwe station in Halfweg gebouwd werd, was daar wel direct een lift bij geplaatst.

In 2014 kreeg ik het antwoord dat in 2020 (pas zes jaar later !) overal een lift zou zijn.

Kort geleden kreeg ik deze mail van ze.
Toen dacht ik, die stuur ik even door naar het Haarlemse gemeentebestuur ! 

vr. gr.,

I. Krist

Geachte mevrouw Krist,

U heeft contact met ons opgenomen met de klacht dat er geen lift is bij station Haarlem Spaarnwoude. Hierbij stuur ik u mijn 
reactie.

Helaas is de situatie sinds 2014 nog niet gewijzigd. U heeft toen contact gehad met mijn collega Martin Hendriks over het 
ontbreken van een lift op het station.

Het budget van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat wij moeten ontvangen om stations meer toegankelijk te maken is 
nog niet helemaal rond. Met het geld dat we tot nu hebben gekregen wordt op dit moment de stations met de meeste reizigers 
aangepast. Station Haarlem Spaarnwoude valt jammer genoeg niet in die groep.

Het streven is om voor 2020 90% van alle stations meer toegankelijk te maken, en de verwachting is dat alle stations in 2030 een 
hellingbaan of lift hebben. Ik kan geen concretere verwachting uitspreken wanneer Spaarnwoude aan de beurt is.

Als u nog vragen heeft dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Jelle Drag

Publiekscontacten
Tel: 0800 - 776 72 45 (gratis nummer)
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Marloes Milatz

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Griffiebureau
maandag 19 februari 2018 9:35 
registratie
FW: Station Spaarnwoude zonder lift! 
Station Spaarnwoude zonder lift!
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