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Rotterdamse metrostations 2016.
Indeling:
1. Inleiding
2. 22 augustus
3. 24 augustus
4. 20 september
5. 29 september
6. AED defibrillator
7. Avondschouwing
8. Aanbevelingen

blz. 1
blz. 2 - 5
blz. 6 - 9
blz. 10 - 12
blz. 13 - 16
blz. 17 – 18
blz. 19 – 20
blz. 21.

BeVeR schouwt al acht jaar de Rotterdamse
metrostations en omgeving op schoon, heel en
veilig. De laatste twee jaren doen ook leden van
het BurgerPanel hieraan mee.
We schrijven elk jaar een rapport en bespreken
het met de RET - metromanagers.
Hierna gaat het rapport naar de betreffende
wethouder.
In 2015 en ook dit jaar is de (defibrillator) AED
een belangrijk item.
Op de momenten dat wij er waren, zagen we
redelijk schone metrostellen en metrostations,
waar dit niet het geval is, wordt dit bij het
betreffende station aangegeven.
Dit jaar hebben we desgevraagd ook een
aparte avondschouw bij een geselecteerd
aantal metrostations gedaan. Hierbij hebben
ook drie dames meegedaan. Het ging hierbij
om het beleven van veiligheid. In het rapport
gaan we hier verder op in.
De RET regelt veel en daarmee zijn we blij,
elk jaar een stapje erbij.

Zoals u ziet zijn we het schouwen na de
schoolvakantie 2016 gestart en in september
beëindigd.

We hebben er plezier aan beleefd.

BeVeR, BurgerPanel
Hans Schendstok
Bram van Noorden
Jenny Cockshull
Ineke Lambermont
Gabriela Veira
Zora Jordacevic
E. Jonge
Frans Helleman
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22 augustus dag 1 Metroschouw
Sinds 2007 schouwt stichting BeVeR (Beter en
Veilig Rotterdam) de metrostations voor de
RET, sinds 2015 gezamenlijk met het
BurgerPanel Rotterdam.
‘’s-Ochtends en ’s-middags geschouwd:
Prinsenlaan, Oosterflank, Alexander, Graskruid,
Romeynshof, Binnenhof, Nesselande, De
Tochten, Ambachtland, Nieuw Verlaat en
Hesseplaats, totaal 11 metrostations en
omgeving.
1. De metro,s waren redelijk schoon. (5619,
5614, 5628, 5620, 5630, 5605, 5606,
5704, 5640, 5641)
2. Bij Prinsenlaan en Oosterflank stond een
fietswrak met groene sticker zonder
datum.
3. Peuken voor de stations Prinsenlaan,
Alexander, Ambachtsland en Nieuw
Verlaat.
Is het mogelijk om hier
sigarettenstandaards neer te zetten,
zoals bij metrostation Zuidplein?
4. Kauwgumplekken voor de stations
Oosterflank, Alexander, Ambachtsland
en Nieuw Verlaat.
Met welk schema worden deze plekken
verwijderd?
5. Graffiti bij station Romeynshof.
6. Ontbrekende tegels bij station
Romeynshof.
7. Groenonderhoud bij station Binnenhof.
Jarenlang was het bij het kopstation
Binnenhof bezaaid met blikjes en
flesjes. Het was de plek voor

hangjongeren. Geruime tijd is niets aan
het groenonderhoud aldaar gedaan.
Wij denken dat dit daarom weer vuil
aan zal trekken.
8. Roestplekken bij metrostation
Nesselande, De Tochten en Nieuw
Verlaat,
9. Bij De Tochten geeft een houten plank
aan dat er nog wat aan gedaan moet
worden.
10. Metrostation Ambachtsland.
De grond aan de westkant is nogal
smoezelig. Er was een dorpel in het
tunneltje kapot.
Het tunneltje was redelijk schoon.
11. Bij metrostation Hesseplaats zijn weer
bomen geplaatst. Proficiat.
12. Bij metrostation Nieuw Verlaat is er
geen voetgangersoversteekplaats naar
het plein bij Dirk van den Broek. In de
bocht wordt er hard gereden.
Vandaag geen problemen ondervonden met
toegangspoortjes, lift, roltrap,
fietsparkeerplaatsen of in – en uitchecken.
Weinig verkeerd geparkeerde fietsen
aangetroffen.
Algemene opmerking:
Bijna alle stations zijn nogal smoezelig, vooral
onder en achter de banken en langs the
randen. Hoe vaak worden deze plekken
schoongemaakt?
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24 augustus dag 2 Metroschouw
“s-Ochtends en ’s-middags geschouwd:
Marconiplein, Delfshaven, Coolhaven, Dijkzigt,
Eendrachtsplein, Blaak, Oostplein,
Gerdesiaweg, Voorschoterlaan, Kralingse
Zoom, Capelsebrug en Schenkel, totaal 12
metrostations en omgeving.
De metro,s waren redelijk schoon.
De metrostations zagen er redelijk
schoon uit. Is het mogelijk om
sigarettenstandaards neer te zetten,
zoals bij metrostation Zuidplein?
1. Fietsparkeervoorziening;
Bij Marconiplein, Delfshaven en
Oostplein te weinig nietjes. Bij
Coolhaven worden fietsen aan het hek
van de Mathenesserlaan gezet.
2. Eendrachtsplein:
Waarom geen overkapping van het
station in het middenstuk van het plein.
3. Blaak:
In de fietsenstalling waren voldoende
plaatsen vrij, toch troffen we vele
fietsen buiten de stalling aan.
Handhaven is hier geboden.
De bewegwijzering is nogal moeilijk,
voor je het weet sta je op het NS
station. Ook de bewegwijzering naar de
fietsenstalling kan beter.
4. Gerdesiaweg:
Volgens een Panellid die er in de
omgeving woont is dit een plek voor
hangjongeren. BeVeR/BurgerPanel wil
een avondschouw houden voor enkele
metrostations en daar apart over
adviseren.

5. Voorschoterlaan:
Er staat nog een shoarmakotje, een
Greenweelauto en een macht aan
fietsen. De vraag is welke maatregelen
genomen gaat worden!
6. Riviumbus:
Een plezier om in de onbemande bus
te rijden.
7. Foto’s:
Plezierig voor Rotterdammers en
toeristen dat in de metrostations grote
foto’s hangen van hetgeen je in de
buurt van het station kan zien.
Vandaag geen problemen ondervonden met
toegangspoortjes, lift, roltrap,
fietsparkeerplaatsen of in – en uitchecken.
Weinig verkeerd geparkeerde fietsen
aangetroffen.
Bij Capelsebrug wat zwarte plekken in de hal.
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20 september dag 3 Metroschouw
“s-Ochtends en ’s-middags geschouwd:
Zalmplaat, Hoogvliet, Tussenwater, Pernis,
Slinge, Zuidplein, Maashaven, Rijnhaven,
Wilhelminaplein en Leuvehaven, totaal 10
metrostations en omgeving.
De metro,s waren redelijk schoon.
De metrostations zagen er redelijk schoon
uit.
Is het mogelijk om sigarettenstandaards
neer te zetten, zoals bij metrostation
Zuidplein?
1. Zalmplaat:
Er zijn toiletten, maar waar kan de
reiziger de sleutel verkrijgen, het loket
was onbemand. Het sedum op het dak
is mooi. Een grote ruime hal.
2. Hoogvliet:
Roestvorming in de lift aangetroffen.
Van de bewaakte fietsenstalling wordt
goed gebruik gemaakt. Een aardige
bewaker stond ons te woord.
Het plein naar het busstation is voor
ouderen niet veilig, door de stoepjes
waar je over kan struikelen. Op het
perron zijn weinig zitplaatsen.
3. Tussenwater:
Op meerdere plaatsen roestvorming.
Hier wel een toilet.
Wat is het beleid t.a.v. toiletten voor
reizigers?
4. Pernis:
De lift gaat niet automatisch open. Ook
hier een bewaakte fietsenstalling en
een toilet aanwezig.

5. Slinge:
De fietsenstalling was goed gevuld.
Er staan vele fietsen voor de ingang.
Er zijn ook wel nietjes, er zouden
voldoende nietjes onder de rijbaan
moeten staan, dan staan de fietsen
redelijk droog. In de inventarisatie van
twee jaar terug zou dit meegenomen
worden.
6. Zuidplein:
Vanuit de media weten we dat er
grootse plannen zijn voor het Zuidplein.
Desondanks willen we weer de
veelheid aan kauwgom en peuken
onder uw aandacht brengen.
Bij de bus opstap beneden is het
overdag al vrij donker. Wij zullen dan
ook dit metrostation in onze
avondschouw betrekken
7. Maashaven:
Ook hier zijn plannen voor de
fietsparkeervoorziening. Het meest
logische is dit onder de metrobaan te
projecteren.
8. Rijnhaven:
Geen opmerkingen.
9. Wilhelminaplein:
Tegen het gerechtsgebouw kan meer
fietsparkeermogelijkheden gecreëerd
worden.
.
10. Leuvehaven:
Aan de GGD-zijde is het wenselijk om
fietsparkeermogelijkheid te creëren.
Bij drukke dagen is er weinig ruimte
voor voetgangers.
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29 september dag 4 Metroschouw
“s-Ochtends en ’s-middags geschouwd:
Beurs, Stadhuis, Centraal station, Blijdorp,
Melanchtonweg, Meijersplein. totaal 6
metrostations en omgeving.

2. Stadhuis:
Er zijn plannen voor de verbetering van
de Coolsingel. We hopen dat er een
oplossing gevonden wordt voor het
netjes plaatsen van fietsen.

De metro,s waren redelijk schoon.
De metrostations zagen er redelijk
schoon uit.
Is het mogelijk om
sigarettenstandaards neer te zetten,
zoals bij metrostation Zuidplein?
1. Beurs:
De fietsenstalling wordt nu goed
gebruikt. Jammer van de kapotte ruit.
De bestrating aan de westkant, waar
vroeger een RET loket was, is zeer
oneffen. Er is bewaking op het station.
Op het bord ontbreekt de Markthal.

Op het bord ontbreekt de markthal.
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3. Rotterdam Centraal:
Komende vanuit de tram, heb je een
venijnig afstapje.

Het parkje bij het busstation ziet er
prachtig uit.

De fietsenstalling aan de noordzijde is
vol, voor fietsers uit Noord die op spoor
16 moeten zijn veel gevraagd om hun
fiets aan de andere kant van het station
te plaatsen.

We zien dan ook een veelheid van
verkeerd geplaatste fietsen.

Het plein aan de Noordkant wordt
verbeterd. Echter er staat een keet dat
het mooie zicht op de singel
belemmerd.

Het aantal vrije betaalde plaatsen is
niet bekend, omdat sensoren hiervoor
ontbreken.
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Fietsen met bagagebakken kunnen hun
fiets niet in de vakken plaatsen.

De parkeerregels voor gratis
fietsenstalling is moeilijk te lezen.

Wanneer je vanuit Noord via de tunnel
je fiets in de fietsparkeergarage wil
zetten mankeert de bebording.

4. Blijdorp:
Een prachtig metrostation.
De bewegwijzering naar Diergaarde
Blijdorp zou wat beter kunnen.
In het metrostation zie je wel de
geschiedenis van een molen die er
vroeger heeft gestaan, maar geen
informatie over de omgeving, zoals
Vroesenpark en Diergaarde Blijdorp.
Er liggen olifanttegels vanaf het
metrostation naar Diergaarde Blijdorp,
deze vorm van wegwijzen wordt niet
ondersteund met een bord.
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5. Melanchtonweg:
Sinds kort is het Hout en
Meubileringscollege HMC Rotterdam
geopend. Vele studenten komen met
de fiets. Hier is met het bijplaatsen van
nietjes of beugels nog geen rekening
mee gehouden.

6. Meijersplein:
Een mooi schoon metrostation.
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Algemene bevindingen over de
aanwezigheid en de toegankelijkheid van
Automatische externe defibrillators (AED) op
de metrostations in Rotterdam.
In 2015 hebben wij de 39 metrostations
gevestigd in Rotterdam aan een schouwing
onderworpen. De stations van Schiedam, De
Terp, De Akkers, Spijkenisse behoren niet tot
het “adviesdomein” van BeVeR en het
BurgerPanel Rotterdam.
In onze rapportage van 2015 hebben wij
geconstateerd dat alleen op de grotere
Metrostations in de Stad Rotterdam een AED
is geplaatst. Daarbij hebben wij opgemerkt dat
de AED’s aldaar moeilijk vindbaar waren en de
toegankelijkheid slecht:
- In 2015 hebben wij op slechts 13 van
de 39 bezochte stations een AED
kunnen vinden. Op station Blaak was
een AED wel geplaatst maar
onvindbaar/ onzichtbaar opgesteld: er
waren dus in 2015 op 14 Rotterdamse
Metrostations een AED geplaatst.
- Op geen enkel station is een
bewegwijzering naar de plek waar de
AED is geplaatst.
- De kastjes waarin de AED’s zijn
opgeborgen zijn op slot. De sleutel
bevindt zich bij de receptiebalie.
Hierdoor is de AED niet bereikbaar
voor derden, bijvoorbeeld behulpzame
Metroreizigers of bedrijfshulpverleners
en EHBO’ers die daartoe zijn opgeleid.
Bovendien zijn de receptiebalies niet
altijd en niet constant bemenst
waardoor in geval van nood de AED in
het geheel niet zou kunnen worden
bereikt om daarmee een leven te
redden.
- De ondervraagde baliemedewerkers
gaven aan dat zij zes jaar geleden bij
de plaatsing van de AED’s voor het
eerst en voor het laatst en opleiding
daarvoor hadden gevolgd. Daarna is
geen bijscholing of “opfriscursus”

-

aangeboden. De kennis van de
medewerkers die kennelijk als enigen
van RET de AED’s mogen en kunnen
bedienen is na zes jaar achterhaald.
Tenslotte hebben wij in 2015
gerapporteerd dat de AED’s gedurende
zes jaar niet zijn gecontroleerd op
werkzaamheid en conditie.

Naar aanleiding van de rapportage van 2015
heeft RET meegedeeld dat het beleid voor de
AED’s een belangrijk aandachtspunt is.
Wij hebben onze bevindingen van 2015
betreffende de AED’s gelegd naast onze
waarnemingen tijdens de schouwing van de
Metrostations in 2016. Wij rapporteren hierover
het volgende:
- Inmiddels is het aantal stations met een
AED uitgebreid: in Rotterdam hebben
de stations Binnenhof en Blijdorp nu
ook een AED en is op elk van de
stations Centraal Station, Zuidplein, en
Kralingse Zoom één AED bijgeplaatst.
- Tijdens de schouwing in 2016 hebben
wij van de ondervraagde
baliemedewerkers vernomen dat zij
onlangs een bijscholingscursus hebben
gehad.
- Wij hebben echter moeten constateren
dat de toegankelijkheid,
bereikbaarheid, en
gebruiksmogelijkheid van de AED’s niet
is verbeterd: er is nog steeds geen
bewegwijzering, de kastjes zijn op slot,
de sleutel hangt nog steeds bij de
receptiebalie en dat is nergens
aangegeven.
- De bereikbaarheid van de AED’s is
naar ons oordeel in 2016 nog slechter
geworden, aangezien de bezetting van
de receptiebalies door bezuinigingen is
verlaagd waardoor de wel op de
stations aanwezige AED’s nog
moeikijker kunnen worden gebruikt dan
voorheen.
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Deze omstandigheden roepen vragen op
omtrent het nut van de AED’s op de
Metrostations. Naar ons oordeel is de
aanwezigheid van een AED op een
Metrostation in Rotterdam geen garantie en
zelfs geen geruststelling dat in nood daarmee
een leven zou kunnen worden gered.
Wij dringen erop aan dat RET zijn beleid over
de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden
van de AED’s aan een kritisch en deskundig
onderzoek onderwerpt.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een elektrische schok.
Bij een hartstilstand staat het
hart vaak niet helemaal stil,
maar is er sprake van
kamerfibrilleren. Door een
snelle en chaotische prikkeling
van de hartkamers, trekken
deze niet meer samen. Een AED kan het hart
resetten bij kamerfibrilleren. De
hartspiercellen worden weer gelijk
geschakeld, waardoor het hart weer normaal
gaat pompen. Dit noemen we ook wel
defibrilleren.
Door het gebruik van de AED kan het
hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou
dit niet kunnen.

AED bedienen
Een AED bevat 2 elektroden die op de ontblote
borstkas van het slachtoffer geplakt moeten
worden. Een AED analyseert het hartritme
zodra de elektroden aangesloten zijn. Het
apparaat vertelt de hulpverlener precies wat hij
moet doen, namelijk doorgaan met reanimeren
óf een elektrische schok toedienen. De AED
geeft geen schokopdracht als:

iemand geen hartstilstand heeft: hij is
bewusteloos, maar het hart functioneert
goed
er geen hartactie meer is en het hart
helemaal stilstaat
Hulpverleners gaan door totdat er een
ambulance is.

AED en burger- hulpverlening
Bij een hartstilstand is direct starten met
reanimeren en het het inzetten van een
AED van levensbelang. Hiervoor is in
Nederland een effectief systeem van
burgerhulpverlening.
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die
oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt.
Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een
bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de
buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het
slachtoffer te gaan of het eerst een AED te
halen.

Praktische vragen over een AED

Als een AED geen schok adviseert, moet ik
dan wel reanimeren?
Wie mag een AED bedienen?
Is een AED altijd bereikbaar?
Mag een AED ook gebruikt worden
bij kinderen?
Zijn alle AED's veilig in gebruik?
Wie beheert een AED?
Is er een landelijk registratiesysteem
voor AED 's?
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van
een AED?

Meld uw AED aan
De Hartstichting wil dat er overal in Nederland
binnen 6 minuten een AED beschikbaar is bij
een hartstilstand. Daarom moeten zoveel
mogelijk AED’s worden geregistreerd bij het
oproepsysteem. Heeft u een AED als bedrijf of
particulier? Meld deze dan aan bij het
oproepsysteem reanimatie.
https://www.hartstichting.nl/doe-mee/aed
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27 september Avond Metroschouw
“s-Avonds geschouwd:
Gerdesiaweg, Beurs, Maashaven, Zalmplaat,
en Zuidplein. Totaal 5 metrostations en
omgeving.
De metro,s waren redelijk schoon.
De metrostations zagen er redelijk
schoon uit.
1. Gerdesiaweg:
Het plein is overzichtelijk en er is sociale
controle vanuit de woningen
2. Beurs:
De beveiligers liepen zichtbaar rond.
Altijd voldoende mensen in de buurt.
3. Maashaven:
Perrons en hal zijn goed verlicht evenals
de tramhalte. Op de trottoirs op de
begane grond is het donker.
4. Zalmplaat:
Perrons en trap zijn goed verlicht,.
Buiten het station is een
samenscholingsverbod en
cameratoezicht. De omgeving van het
station is donker en het voelt niet veilig.
5. Zuidplein:
Het loket is bemand. Het is redelijk druk
met mensen op het perron en in het
station. Het station is goed verlicht.
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Avondschouwing: de beleving van veiligheid
op de Metrostations in Rotterdam
Als nieuw onderdeel van de jaarlijkse
schouwing hebben wij enkele Metrostations in
de avonduren bezocht, waarbij wij ons hebben
laten vergezellen door een drietal dames van
het BurgerPanel. Doel van dit bezoek was de
beleving van veiligheid op de Metrostations.
Wij hebben daarvoor ook enkele aanwezige
bezoekers van het station, met name
vrouwelijke reizigers, gevraagd of ze regelmatig
gebruik maakten van de metro, ook ’s avonds
en ‘s nachts en naar hun veiligheidsbeleving
op de stations.
- In het algemeen voelden de
deelnemende dames aan de
schouwing en de ondervraagde
reizigers zich niet onveilig op de
Metrostations en er was geen
aanleiding zich bedreigd of ongerust te
voelen. De stations zelf waren goed
verlicht en de perrons, de passages,
doorgangen en traphuizen (roltrappen)
waren ruimtelijk en overzichtelijk. Dit
gold ook voor de onmiddellijke
omgeving direct naast de stations.
- Daarentegen gaf in enkele gevallen de
situatie in de iets verderop gelegen
omgeving van de Metrostations reden
tot ongerustheid en onzekerheid:
Slecht verlichte parkeerterreinen,
voetpaden van en naar het station die
langs (donkere) struiken en bosjes
lopen, waardoor de reiziger die naar
het station wilt of na zijn metroreis
verderop moet, zich daar niet veilig
voelt. Dit geldt met name als men
verderop moet en er geen ander
vervoersmogelijkheid (taxi, bus) in de
(verlichte) nabijheid is. Dit moge een
zaak van de Gemeente zijn en niet
(minder) van RET: deze
omstandigheden vragen om aandacht.
- Van de vijf bezochte stations was de
veiligheidsbeleving het grootst bij
Gerdesiaweg en Beurs.
- Bij Beurs liep veel beveiliging zichtbaar
rond.

-

-

-

Zalmplaat scoorde ook hoog als veilig
station: het station zelf is druk met
mensen, goed verlicht, er hangen
zichtbaar bewakingscamera’s en er
staan borden met een
samenscholingsverbod. De
aangrenzende omgeving buiten het
station daarentegen riep onveilige en
angstgevoelens op: donker, verlaten en
men (de dames) zagen verschillende
“aansluipmogelijkheden” bij de bosjes
voor slechtwillende mensen.
Het perron en de hallen beneden en
boven van het station Zuidplein zijn
goed verlicht en op een prettige wijze
toegankelijk. De ondervraagde
reizigers lieten weten zich niet onveilig
te voelen. Zij meldden wel dat er
vooral ’s avonds en ’s nachts veel
bedelaars waren, maar die zich niet
hinderlijk opstelden; het waren volgens
hen steeds dezelfde bedelaars die het
station kennelijk als “hun” werkterrein
beschouwen.
Het perron van het Metrostation
Maashaven is boven op het viaduct van
het bovengrondse spoor. Het perron is
goed verlicht. Beneden, onderaan het
viaduct zitten veel mensen te wachten
op de metro of de tram die langszij
loopt. Deze omgeving kreeg de
meeste negatieve opmerkingen van de
ondervraagde reizigers hoewel zij
benadrukten dat zij zich daarom daar
niet onveilig voelden. Hun kritiek
betrof de vele bedelaars ’s avonds en
’s nachts (ook hier vaak steeds
dezelfden), hangjongeren, en mannen
op de versiertour die schunnige taal
uitslaan als ze bot vangen. Toch gaven
deze ondervraagde dames aan zich
daardoor niet onveilig te voelen want er
ging geen bedreiging van uit.
Opgemerkt zij dat de avondwinkel
direct in de buurt mogelijk een
aantrekkingskracht uitoefent op het
avondvolk.
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Aanbevelingen:
1. Fietswrakken sneller afvoeren.
2. Bij meerdere metrostations
sigarettenstandaards neer zetten
3. Kauwgomplekken eerder verwijderen.
4. Periodiek oneffenheden oplossen.
(graffiti, ontbrekende tegels, dorpels
e.a.)
5. Roestvorming op meerdere stations
oplossen.
6. Groenonderhoud Binnenhof periodiek
aanpakken. (Als groenonderhoud wordt
gepleegd dan ook het groen rond het
kopstation meenemen)
7. Onderzoek naar de haalbaarheid van
een verkeersoversteekplaats bij
metrostation Nieuw Verlaat.
8. Meer handhaven op verkeerd
geparkeerde fietsen met b.v. een
“verkeerd geparkeerd” zadeldekje.
9. Het fietsparkeerplan aanpassen. Minister
Schulz maakt 40 miljoen vrij voor extra
fietsparkeerplekken. Goed om hier
tijdig op te anticiperen. De
belangrijkste knelpunten:
Rotterdam Centraat Noordzijde,
Voorschoterlaan, Slinge. En bij
sommige stations het bijplaatsen van
nietjes of beugels.
10. In metrostations geven grote foto’s
weer wat je in de omgeving kunt zien,
dit ook bij metrostation Blijdorp en
Alexander toepassen.
11. Bewegwijzering aanpassen.
12. De planning verbeteren voor
metrostation Voorschoterlaan.
13. Op meer metrostations toiletten voor
reizigers toegankelijk maken.
14. Zorgen dat de AED’s (defibrillators)
betere veiligheid voor de burger gaat
bieden.
15. In de planning op te nemen het
egaliseren van het trottoir bij het
busstation van Hoogvliet.

16. Bezien of de RET meer met
zonnepanelen kan doen.
17. De bestrating bij metrostation Beurs
aanpakken.
18. Rotterdam Centraal:
a. het venijnige afstapje aanpassen,
b. betere bewegwijzering naar de
fietsenstalling,
c. sensoren plaatsen ook voor de
betaald parkeerstalling,
d. het zicht op de singel verbeteren,
19. Bij metrostation Blijdorp betere
bebording naar Diergaarde Blijdorp.
20. Bij metrostation Melanchtonweg is
sinds kort het Hout en
Meubileringscollege (HMC) gevestigd,
dit vraagt om bijplaatsing van
fietsparkeervoorzieningen.

Schouw Metro stations 2016

maandag 22-08-2016

maandag 22-08-2016

maandag 22-08-2016

maandag 22-08-2016

maandag 22-08-2016

maandag 22-08-2016

Hesseplaats

Binnenhof

Romeynshof

Graskruid

Alexander

Oosterflank

Prinsenlaan
9
9
9
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

H

9

Gr

H

H

H

H

H

H

H

H

9

Gr

LR

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9

9

9

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ja-

Ja-

Ja-

Ja+

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja-

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

JaM

Nee

Nee

Nee

JaR

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

WC

maandag 22-08-2016
Nieuw Verlaat
9

9

Bet

LR

9

9

Ja-

Ja

Nee

AED

maandag 22-08-2016
Ambachtsland
9

3

Bet

LR

9

9

Ja-

Nee

Nee

Loket

maandag 22-08-2016
De Tochten
9
8

3

Bet

R

9

9

Nee

Nee

Tijd

maandag 22-08-2016
Nesselande
11:17

3

3

Bet

LR

8

9

Ja-

Nee

maandag 22-08-2016
Marconiplein

11:20

3

3

Bet

LR

9

9

Nee

Nee

woensdag 24-08-2016
Delfshaven

11:50

4

3

Bet

LR

9

Nee

Nee

woensdag 24-08-2016
Coolhaven

12:59

7

3

Bet

LR

9

Ja-

5

woensdag 24-08-2016
Dijkzigt

12:21

9

3

Bet

LR

9

9

5

woensdag 24-08-2016

Eendrachstplein

12;33

7

3

Bet

LR

Ja

H

woensdag 24-08-2016
Blaak

13:11

9

3

Bet

9

Ja

Gr

woensdag 24-08-2016

Oostplein

13:37

7

3

LR

Ja+

9

woensdag 24-08-2016

Gerdesiaweg

14:02

8

Gr

9

9

woensdag 24-08-2016

Voorschoterlaan

14:16

7

Nee

11:00

woensdag 24-08-2016

Kralingse Zoom

15:00

woensdag 24-08-2016

8

Ja

Onderhoud

Ja+

Schoon

9

Toegang

14:30

Gratis, Betaald

Capelsebrug

Parkeren

woensdag 24-08-2016

Fietsenstalling

Opmerkingen

Fietswrak met groene sticker zonder datum

Fietswrak met groene sticker zonder datum

Graffiti / Ontbrekende tegels

Groen onderhoud slecht

Bomen inmiddels geplaatst

Geen voetgangersoversteekplaats

Westkant smoezelig / dorpel in tunnel kapot

Ontbrekende tegels (houten plank)

Twee winkels 6:00 tot 19:00 en 06:30 tot 18:00
AED + opgeleid personeel
Omgeving vies

Winkel 07:00 tot 19:00

Winkel 07:00 tot 18:00 / omgeving
bouwwerkzaamheden (extra Metro uitgangen)

Geen verbindingstunnel onder de Blaak

Winkel en snackbar. In omgeving veel onkruid

Op de vloer van de perrons veel dikke vuile plekken
(klodders). AED aanwezig; drie (!) bewakers beneden
bij ingang.

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 20-09-2016

woensdag 24-08-2016

Hoogvliet

Tussenwater

Pernis

Slinge

Zuidplein

Maashaven

Rijnhaven

Wilhelminaplein

Leuvehaven

Schenkel

11:15

11;35

11:40

12:13

12:30

13:40

13:55

14;00

14:25

10:37

15:00

8

10

9

10

7

3

3

3

2

3

8

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

7

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Bet

Bet

Bet

Bet

Bet

Gr

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

9

9

9

9

9

8

9

9

9

7

7

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

9

Nee

Nee

Ja-

Ja-

Ja+

Ja+

Nee

Ja-

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

JaM

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

JaM

JaM

Ja

Nee

Nee

Ja

Zalmplaat

Ja

JaR

dinsdag 20-09-2016

Ja-

Ja

Nee

Ja

9

Ja+

Ja

Nee

Ja

9

9

Nee

Nee

Nee

Ja+

LR

9

10

Nee

Nee

9

Bet

LR

10

10

Nee

9

3

Bet

LR

9

9

LR

7

3

Bet

LR

9

Bet

11:23

10

4

Gr

LR

3

Stadhuis

11:45

3

8

Gr

8

donderdag 29-09-2016
Rotterdam Centraal

13:00

8

8

11:00

donderdag 29-09-2016
Blijdorp

13:35

7

Beurs

donderdag 29-09-2016

Melanchtonweg

10:30

donderdag 29-09-2016

donderdag 29-09-2016

Meijersplein

39

donderdag 29-09-2016

Totaal bezocht

Veel peuken bij de ingang richting centrum. Matig
schoon.

Geen richtingsaanwijzing naar fietsenstalling

10-2016 situatie wordt veranderd (hoe?)

Overdekte onbemande fietsenstalling

Fietsenstelling overdekt en bewaakt tot 20:00 Zondag
dicht
WC € 0,50 - water deed het niet

RET website geeft aan dat er een WC is. Overdekte
fietsenstalling. Kiosk 06:30-19:00. Zondag dicht.
Omgeving buiten: oneven trottoir
WC's op slot. Samenscholingsverbod

De bewegwijziging is onduidelijk (de uitgangborden met
straatnaam). Bijv: een bord is achter een camera oid
geplaatst. Er waren veel reizigers met een 'zoekende
blik'. Een duidelijk, en vooral groter bord
VOOR/BOVEN het Servicepunt zou beter zijn. AED
niet echt zichtbaar geplaatst. Toilet = goed met toiletjuf.
Winkels en RET-servicepunt.

Bewegwijziging kan beter. Borden zijn te klein in de
grote ruimte.

Naastliggende school eist veel fietsplaatsen op. Veel
hangjongeren in de tunnel.

BIJLAGE 2_ Overleg Burgerpanel en RET
d.d. 11.01.2017
Aanwezig:
RET:
Henk Visser, manager Veiligheid RMO
Chrisna Baboelal, manager terroristenbestrijding
BeVeR/BurgerPanel:
Ineke Lambermont
Henk Schendstok
Frans Helleman
Onderwerp: Rapport schouw 39 Rotterdamse metrostations en omgeving in het kader van schoon heel
en veilig.
Alvorens het rapport per metrostation door te nemen werden de volgende punten besproken:
1. AED (defibrillator)
Jaarlijks krijgt het vaste personeel AED en reanimatiecursus.
Via de sos-knop kan personeel opgeroepen worden als er sprake is van hardfalen.
Personeel heeft een sleutel van de AED.
Op elk metrostation is een AED aanwezig, op de grotere stations twee.
Voorgesteld wordt een bord bij de sos-knop te plaatsen “Begin met reanimeren”.
Er bestaan mobiele regioteams (BOA’S) die belast zijn met toezicht, controle en hulp
voor bepaalde metrostations in hun regio. Deze komen (m.n. bij de kleinere, onbemande
metrostations) binnen enkele minuten als via de sos-knop om hun hulp wordt gevraagd.
Bij de sos knop zou een bord moeten komen: "bij ongeval of nood: druk op sos knop en begin
met hulpverlening of reanimeren".
2. Voorschoterlaan
De omgeving van het metrostation bevindt zich in deplorabele toestand.
De gebiedscommissie heeft hier ook aandacht voor gevraagd.
3. Bebording
Ons nieuwe icoon de Markthal wordt niet bij alle in de buurt zijnde metrostations aangegeven.
4. Roestvorming
Zelfs bij nieuwe metrostations zoals Nesselande vindt roestvorming plaats.
5. Fietsparkeren Rotterdam Centraal Noordzijde
Er blijkt al snel te weinig fietsparkeervoorzieningen aan de noordkant te zijn.
6. Toiletbezoek op stations
Als we willen dat ouderen ook participeren, is het dienstig als er toiletfaciliteiten op
metrostations zijn. Aangegeven wordt dat de sos-knop soms ook voor toilethulp wordt gebruikt.
Benieuwd wat het beleid van de Gemeente hiervoor is.
7. Alliancie 1 februari inzake metrostation Alexander
NS-station en metrostation Alexander wordt drastisch gerenoveerd.

8. Bankjes op metrostations
BeVer/ BuPa brengt het punt van het ontbreken van zitbankjes op de metrostations aan de
orde: voor oudere mensen belastend. Benieuwd wat het beleid van de Gemeente in deze is.
Vervolgens werd het rapport metrostation na metrostation doorgenomen.
Gemeente en RET zijn voortdurend in overleg over het schoonhouden van de omgeving van de
metrostations en over fietsoverlast. Hierover is niet altijd overeenstemming wiens verantwoordelijkheid
dat is. Ook is er overleg met politie en hulpdiensten over oplossen overlast, veiligheid en hulpverlening.
RET blijkt bereid de aangegeven punten te onderzoeken en de knelpunten op te lossen.
De RET stelt voor de avondschouw dit jaar bij de metrostations in de Prins Alexanderpolder te doen.
Frans Helleman

