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Onderwerp

Roltrappen en liften Jaarbeurszijde

Beleidsveld

Stationsgebied

Geachte leden van de raad,
In september zijn er mondelinge vragen gesteld omdat er teveel storingen zijn bij de liften en
roltrappen bij het Jaarbeursplein en de Moreelsebrug. Afgelopen periode is hier ook in diverse (social)
media aandacht aan besteed en er is zelfs een actief twitteraccount. Uiteraard zijn wij zelf ook niet
tevreden over de vele storingen en zijn er maatregelen genomen.
De roltrappen en liften zijn in beheer ondergebracht bij Integraal Terminal Beheer (ITB). Dit gebeurt op
basis van een overeenkomst tussen NS en Prorail en gemeente. Zie ook bijgevoegd artikel uit het AD
van 24 november 2017.
Liften
De liften van de Moreelsebrug worden voorzien van storingssignalering via matrixborden, zodat te zien
is of de lift aan de andere zijde functioneert. Deze matrixborden worden in januari 2018
geïnstalleerd. En er wordt technisch onderhoud uitgevoerd om het aantal storingen terug te brengen.
Ook de oplopende temperatuur bij warm weer in de liftschacht veroorzaakt storingen. Om dit te
voorkomen is een ventilatiesysteem aangebracht. Dit functioneert niet naar wens; in januari wordt een
nieuw ventilatiesysteem geplaatst.
Roltrappen
Voor de roltrappen is inmiddels een verbeterprogramma uitgevoerd. Dat betreft technische
aanpassingen en een intensiever onderhoudsprogramma. In plaats van 5 keer, wordt nu 12 keer per
jaar regulier onderhoud gepleegd. Alle storingsgevoelige onderdelen zijn vervangen, of verbeterd; er
liggen technisch zeer goede roltrappen. Dat ze toch regelmatig stilstaan heeft doorgaans externe
oorzaken, zoals afval en vandalisme. Omdat de roltrappen tussen bouwprojecten liggen, veroorzaken
los bouwmateriaal en zand veelvuldig de storingen. Daar is helaas op dit moment geen afdoende
oplossing voor.
Integraal Terminal Beheer
In het Integraal Terminal Beheer (ITB) worden ervaringen en klachten gezamenlijk geïnventariseerd en
er wordt door de drie partijen gezocht naar verbetering.
De storingen worden bijgehouden maar geven op dit moment nog een onvolledig beeld, bijvoorbeeld
over de duur van de storingen. Er wordt gewerkt aan een beter overzicht.
We zullen in het ITB onderzoeken of ook creatieve oplossingen gevonden kunnen worden om de
storingen door afval te voorkomen en het automatisch opstarten van de trappen na het -meestal
onterecht- indrukken van de noodknop te versnellen. Ook wordt besproken of bij de roltrappen
matrixborden kunnen worden geplaatst, net als bij de liften van de Moreelsebrug.
Al deze ervaringen worden meegenomen bij de aanleg van nieuwe roltrappen en liften aan het Forum.

Zodra er weer nieuwe maatregelen zijn genomen of wanneer er andere ontwikkelingen zijn, wordt u
hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Victor Everhardt
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