
 

 

Schriftelijke vragen van de SP over in- en uitstapservice op Station Media Park en Sportpark 
 
In december 2017 vroeg de SP samen met de LFB aandacht voor de toegankelijk bij Station Media Park1. 
Op het station is het niet mogelijk voor mensen met een rolstoel om uit de trein te stappen. Wethouder 
Jaeger zei voor de SP-camera dat hij ervoor wilde zorgen dat er eind dit jaar wél een in- en uitstapservice 
op station Media Park zou zijn.  
 
Op maandag 8 oktober schreef de Gooi- en Eemlander2 dat mensen met een rolstoel pas in 2021 uit de 
trein kunnen stappen op Station Media Park. De NS laat aan de krant weten dat, om een trein veilig in 
en uit te kunnen met een rolstoel, assistentie met een brug nodig is. Op Hilversum Media Park zou deze 
assistentie (de in- en uitstapservice) helaas niet mogelijk zijn, omdat de trein er niet lang genoeg kan 
wachten. In de nieuwe treinen, die vanaf 2021 gaan rijden, is het pas mogelijk om (zelfstandig) met een 
rolstoel de trein uit te stappen. 
 
De SP vindt het onwenselijk dat de huidige situatie afbreuk doet aan de mobiliteit van mensen met een 
rolstoel en ziet graag dat er als nog wordt gekeken naar een oplossing op korte termijn. 
 
1. Wanneer heeft de wethouder welke acties ondernomen om een in- en uitstapservice op Station 

Media Park te regelen? 
2. Deelt de wethouder met de SP de mening dat we, conform het VN-verdrag Handicap, de mobiliteit 

van mensen met een rolstoel moeten verbeteren? 
3. Is de wethouder van plan om wederom met NS om de tafel te gaan voor het als nog realiseren van 

een in- en uitstapservice op Station Media Park? 
4. Zou de wethouder de raad op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen? 
 
Ook op station Sportpark is geen in- en uitstapservice. 
5. Zou de wethouder met NS ook willen praten over een in- en uitstapservice op Station Sportpark op 

korte termijn? 
6. Zou de wethouder de raad op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen? 
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1 Gooi en Eemlander: 'Rolstoeler kan trein niet uit op Station Media Park Hilversum', d.d. 23 december 
2017: https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/rolstoeler-kan-trein-niet-uit-op-station-
media-park-hilversum-video 
2 Gooi en Eemlander: 'Rolstoel pas 2021 uit trein Media Park', d.d. 8 oktober 2018: 
https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/rolstoel-pas-2021-uit-trein-media-park 
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