
1 / 2

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

gemeenteraad
Schriftelijke vraag

2020_SV_00087 Schriftelijke vraag van raadslid Nahima Lanjri: Toegankelijkheid De Lijn

Indiener(s)

Nahima Lanjri

Gericht aan:

Karim Bachar

Tijdstip van indienen 

18 maart 2020 13:26

Toelichting

We lazen dat er op de bussen en de trams van De Lijn vorig jaar 1.074 schadedossiers met of tussen 
reizigers waren. In 846 gevallen gaat het om mensen die vallen bij het in- of uitstappen. 662 reizigers 
vielen op de bus en 184 op de tram. De Lijn maakte ook een opdeling naar het moment van de 
valpartijen: 25% viel bij het opstappen, 25% bij het uitstappen en 50% tijdens de rit. Voor Antwerpen 
is er volgens TreinTramBus vooral een probleem met de oudere trams. Waar je nog trappen op moet 
om in het voertuig te geraken, daarbij verhoogt het risico op vallen uiteraard aanzienlijk.

We hoorden minister Lydia Peeters zeggen dat De Lijn op dit  moment de mogelijkheden onderzoekt 
voor een campagne met het oog op sensibilisering rond valpartijen. Dit zou gaan van affiches, over 
geluidssignalen tot ingesproken teksten zoals het gekende ‘mind the gap’ in Londen.

We hadden daarom graag geweten:

 Wat zijn de initiatieven die u neemt om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in 
Antwerpen te verbeteren? Zou het qua toegankelijkheid en auditieve veiligheid niet te 
overwegen vallen om een Antwerpse versie van “mind the gap” in te voeren?

 Vermits vooral de oudere trams blijken tekort te komen, wanneer gaan deze uit rotatie en 
worden deze vervangen door nieuwere exemplaren? Welke eisen naar toegankelijkheid worden 
gesteld bij die nieuwe exemplaren? Is dat met inspraak van de stad Antwerpen?

Antwoord
De stad werkt samen met De Lijn aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer door 
middel van het aanleggen van toegankelijke halten en het stimuleren van de Lijn in de aankoop van aangepaste 
voertuigen namelijk voertuigen met een lage vloer.

 Toegankelijke halten zijn halten met een verhoogd perron waarbij geen hoogteverschil en een minimale 
tussenruimte ontstaat tussen het perron en het lijnvoertuig. Met op het perron zelf een brede doorgang 
zonder obstakels, een slipvrije verharding en speciale tactiele geleiding die blinden en slechtzienden 
geleiden naar en weg van het opstapvlak en waarschuwen voor gevaar (bv: oversteekplaatsen, de rand 
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van het perron) .  Verder worden de halten voorzien van een flauwe helling waardoor het opstapvlak 
voor iedereen (ook voor rolstoelgebruikers ) bereikbaar zijn.

Het stedelijk bedrijf Stadsontwikkeling (SW) heeft een draaiboek openbaar domein met daarin alle 
standaarden en maatvoeringen die bij elke aanleg of heraanleg wordt gehanteerd. De stad en De Lijn 
hebben de uitvoeringseisen van bus- en tramhaltes ifv integrale toegankelijkheid samen opgesteld. 
Toegankelijke haltes is dus standaard het uitgangspunt. Daarbij wordt de stad ook geadviseerd door de 
Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT).

Er is geen apart krediet om enkel halten aan te passen, deze worden aangepast wanneer de betrokken straat 
wordt heraangelegd.  In sommige straten is een integrale halte echter niet realiseerbaar omwille van de aard 
van de straat, bvb de halte in de Wolstraat, Ommeganckstraat, …

 SW vraagt De Lijn steeds bij hun aankoop van nieuwe voertuigen rekening te houden met de huidige 
maatvoering van de stedelijke halten zodat er geen hoogteverschil en tussenruimte tussen tram of bus en 
het perron ontstaat. Hiervoor koopt de lijn lage vloer trams of –bussen aan. Omdat de nieuwe trams pas 
over 2 à 3 jaar bij De Lijn worden geleverd en de stad de noodzakelijke reizigerscapaciteit willen 
verzekeren, behoudt De Lijn momenteel nog de oude PCC-trams op vraag van de stad. Momenteel 
bestudeert De Lijn hoe de PCC-trams het best worden ingezet en welke aanpassingen hiervoor 
noodzakelijk zijn.

In Londen wordt “mind the gap” vooral omgeroepen in metrostations waar de afstand tussen het metrostel en 
het perron groter is dan normaal. In Antwerpen is het sowieso de bedoeling om de ondergrondse tramlijnen 
maximaal met lage vloertrams te bedienen. Samen met het gegeven dat in onze metro geen stations in een bocht 
liggen, doet het gapprobleem zich ondergronds bij lage vloertrams niet voor. Voor het bovengrondse openbaar 
vervoer zal de stad met De Lijn bespreken waar en op welke manier het nodig en mogelijk wordt geacht de 
reizigers te attenderen op “the gap”.

De Lijn heeft, voor de uitwerking van haar toegankelijkheidsbeleid, een samenwerkingsovereenkomst lopen met 
het Vlaams Agentschap Toegankelijkheid (Inter). Op stedelijk niveau werd er tot nu toe, voor projecten 
openbaar domein, enkel met de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengewerkt en voorheen de dienst 
Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA is een paar jaar geleden afgeschaft). Ifv van de 
nieuwe samenwerking tussen de stad en het Inter zal bekeken worden of Inter rond dit thema een opdracht kan 
vervullen op Antwerps niveau. De cel Gelijke kansen bevraagt momenteel verschillende stedelijke diensten en 
dochterorganisaties over hun aanpak rond toegankelijkheid, over de knelpunten/noden daarbij en of er reeds 
wordt/werd samengewerkt met Inter. Op basis van deze bevraging zal bekeken worden op welke taken Inter 
zich de komende tijd prioritair zal richten met oog op het verbeteren van de toegankelijkheid in de stad.

De Werkgroep Antwerpen Toegankelijk levert/leverde tot slot ook advies aan De Lijn, ondermeer in 2018 in 
kader van ‘Meer mobiele lijnen’. Meer Mobiele Lijnen zijn tram- of buslijnen met toegankelijke haltes die 
worden uitgevoerd door toegankelijke bussen en trams met lage vloer. De WAT zorgde voor doorstroom van 
informatie over deze lijnen naar de doelgroep en screenden voor De Lijn tramlijn 15 (testcase).


