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Maandag 4 december jl. werd ik gebeld door een journalist van dagblad Tubantia. Zij hadden
gehoord dat er geen oprit voor mindervaliden komt bij het NS station aan de noord-zijde tussen
perron 4 en 5.
Daar is een nieuwe toegang gemaakt ivm de fietsenstalling die naast het belastingkantoor is
gebouwd.
Er is blijkbaar nu alleen een trap geplaatst en geen hellingbaan. Ik heb naar de journalist mijn
verbazing uitgesproken hierover en dat ik het ook jammer vindt dat ik geen terugkoppeling heb
ontvangen van de ambtenaren waarmee ik gesproken heb hierover.
Op de vraag van de journalist of ik nog een actie overweeg heb ik gezegd dat dat aan de Wmo-raad
is, en niet aan mij. Op verzoek van Frits krijgen jullie hierbij een overzicht van de feiten.
Maandag 3 oktober heb ik gesproken met twee ambtenaren van stadsingenieurs&ontwerp van
gemeente Enschede. Zij hebben twee tekeningen gemaild van een schetsontwerp. Hierop was te
zien een schets van een trap en een hellingbaan.
Omdat deze ingang gebruikt kan worden vanuit de fietsenstalling én vanaf de Hengelosestraat (pad
naast flat de Eendracht) en vanuit het stadskantoor is het openbare toegang tot het station. Daarmee
moet deze toegang voldoen aan de eisen die we anno 2017 stellen. En dus een hellingbaan voor
mindervaliden, tevens ook te gebruiken voor ouderen met een rollator of reizigers met koffers.
Voor de ambtenaren was het al snel duidelijk en zo zijn we ook uit elkaar gegaan.
Nu blijkt dat er geen hellingbaan komt en er is ook geen terugkoppeling gegeven aan mij waarom
niet. Daarom heb ik vanochtend even gebeld en de reden is dat ze er met Pro-Rail niet uitgekomen
zijn. De gemeente heeft verschillende varianten besproken en uiteindelijk is besloten om geen
hellingbaan aan te brengen.
Ze gaf aan dat ze mij daarvan op de hoogte had moeten brengen.
Vraag is nu of er nog actie ondernomen moet worden? Het liefst heb ik natuurlijk wel de
hellingbaan en met mij de BTB commissie. Maar er zal er geen meer komen, denk ik.

Wat voor een valide vanzelfsprekend is, is voor een mindervalide vanzelfsprekend minder vanzelfsprekend

