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Het kan niemand ontgaan zijn: de roltrappen naar Utrecht Centraal bij het Jaarbeursplein
waren middenin de zomer weer eens langdurig defect. De VVD-fractie is de afgelopen
weken een aantal technische dingen over de roltrappen op het Jaarbeursplein te weten
gekomen – met veel dank aan de betrokken ambtenaren. Naar aanleiding daarvan heeft de
VVD-fractie de volgende vragen aan het college:
Uit onze navraag blijkt dat het nog steeds lastig is om aan een goed overzicht van de
defecten te komen. De wethouder Stationsgebied heeft in een memo op 6 december 2017
aangegeven dat er aan zo’n overzicht gewerkt wordt. De Utrechtse VVD wil graag dat
overzicht (tijdstip, duur, oorzaak, oplossing, etc.) ontvangen zodra het er is. Dan zijn er
namelijk eindelijk harde cijfers over de downtime van de roltrappen en hoe die zich
verhouden tot vergelijkbare roltrapsystemen elders.
1. Kan de wethouder aangeven wanneer dit overzicht er echt zal zijn? Is hij bereid dit
met de raad te delen? Zo nee, waarom niet?
Bij onze vorige mondelinge vragen in september 2017 zei de wethouder dat vandalisme 80%
van de storingen veroorzaakt. Dat was ook deze zomer weer de oorzaak van de langdurige
storing.
2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het vandalisme afneemt en dat de kosten op
de daders worden verhaald? Hangt er bijvoorbeeld een camera van de NS, ProRail of
de gemeente in de richting van de roltrappen? Zo nee, kan die eventueel worden
geplaatst?
3. Is het college bereid om te onderzoeken of er op korte termijn twee extra roltrappen
kunnen worden geplaatst, zodat er meer alternatieven zijn?
4. Welke andere fysieke maatregelen zijn er wat het college betreft nog mogelijk om
ervoor te zorgen dat er altijd roltrappen beschikbaar zijn? Kan het college ervoor
zorgen dat alle reserve onderdelen voor de trappen altijd uit voorraad geplaatst
kunnen worden?
5. Is het college bereid om bij een verstoring (matrix)borden te plaatsen met informatie
over de verstoring (reden, verwachte duur, alternatieven)?

