
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 
T.a.v. de heer J. ter Braak 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Roltrappen station Hengelo 3414277  24 mei 2022 

Geachte heer ter Braak, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 24 april 2022 stelde u ons namens Lokaal Hengelo een aantal vragen over een artikel in de 
Telegraaf waarin ProRail aankondigde roltrappen in de ban te willen doen op alle stations. In deze 

brief vindt u onze reactie op uw vragen.  
 

1. Hoe kijkt het college aan tegen deze berichtgeving en mogelijke impact voor inwoners en 

bezoekers voor station Hengelo? 

 

ProRail wil een duurzame bedrijfsvoering. Welke keuzes daarin gemaakt worden is 

aan ProRail. De keuzes mogen het gebruik van het OV niet negatief beïnvloeden  

laat staan mensen met een mobiliteitsbeperking uitsluiten. 

 

2. Is in overleg met NS/ProRail het college op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling en wat 

was daarop de reactie van de wethouder? 

 

Wij zijn niet op de hoogte gesteld door ProRail.  

 

3. Is het college voornemens opheldering te vragen bij ProRail of deze maatregel ook zal 

toegepast worden op station Hengelo? 

 

We hebben contact opgenomen met ProRail. Van het zo maar stil zetten van de 

roltrappen in Hengelo of waar dan ook is geen sprake.  

  

4. Weet het college gehandicapten en mensen die minder te been zijn een perspectief te 

bieden mochten de roltrappen definitief verwijderd worden zodat ze niet worden 

uitgesloten op sociaal gebied door het minder kunnen reizen met het OV? 

 

Er bestaat allerlei wet- en regelgeving rondom de toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ook ProRail moet 

zich hieraan houden. De verantwoordelijkheid ligt bij ProRail. 

 

5. Hoe kijkt college aan tegen een eventueel langdurig defect bij de lift van het station? Is  

college bij machte om ProRail of NS te verplichten zo’n geval zo spoedig mogelijk te 

verhelpen? We willen in Hengelogeen situatie te creëren zoals die in het rietlandpark in 

Amsterdam-Oost voordeed?  
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ProRail zegt dat de liften voor mensen die minder mobiel zijn altijd beschikbaar 

blijven. Hier hoort accuraat optreden bij een kapotte lift bij. De 

verantwoordelijkheid ligt bij ProRail. 

 

6. Mocht ProRail deze maatregel in Hengelo willen toepassen, het uitzetten van de roltrap, 

welke mogelijkheden en  procedures heeft het college van Hengelo om hiertegen te ageren 

c.q. dit tegen te houden? 

 

Onze mogelijkheden zijn zeer beperkt. Eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie 

van het station ligt bij ProRail/NS.  

Dit neemt niet weg dat wanneer deze hypothetische situatie  zich toch voor gaat 

doen,  we het gesprek met ProRail aangaan om ze te wijzen op de wet- en 

regelgeving.  

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


