
Datum: 22 april 2021 
Onderwerp: Toiletten in de regionale treinen 
  
Geachte Wethouder Verkeer en Vervoer en Mobiliteit, Geachte Heer Goossens, 
cc Alle raadsleden van de gemeente West Betuwe 
  
  
De regionale trein zonder toiletten Dordrecht-Geldermalsen, de 
‘Merwedelingelijn’, rijdt door uw gemeente. Wij maken bezwaar tegen het 
ontbreken van toiletten in deze treinen. De trein wordt vernieuwd/opgeknapt, 
maar er worden geen toiletten ingebouwd. Dat vinden wij onbegrijpelijk en 
onaanvaardbaar. Deze opknapbeurt zou de trein voor de volgende jaren geschikt 
moeten maken, maar door het ontbreken van toiletten is de trein niet voor 
iedereen toegankelijk. Dat is in strijd met het VN Verdrag Handicap, sinds 2016 
van kracht in Nederland, een verdrag dat toegankelijkheid voorschrijft. Het 
College voor de Rechten van de Mens heeft in 2019 geoordeeld dat toiletten in de 
trein nodig zijn voor de toegankelijkheid van treinen. 
  
Misschien realiseert u het zich niet zo snel, maar een toilet in de trein is 
noodzakelijk voor veel mensen met een beperking. Eén op de vier mensen heeft 
buikklachten en dat betekent dat veel van uw inwoners gedupeerd worden als er 
geen toilet in de trein is. Het gaat hier om ouderen en bijvoorbeeld mensen met 
maag/lever/darmklachten zoals de ziekte van Crohn, verschillende soorten kanker 
en om mensen met MS. Maar het gaat meer groepen aan. Op de website 
https://www.waarkaniknaardewc.nl/over-ons/ kunt u de patiëntenverenigingen 
en organisaties vinden die zich verenigd hebben in de ‘Toiletalliantie’. De 
Toiletalliantie ondersteunt de roep om toiletten in de trein. De provincie Zuid-
Holland heeft echter gemeld met deze treinen zonder toilet te blijven rijden tot ze 
afgeschreven zijn.  
  
Het gekke is dat de Merwedelingelijn de enige trein zonder toilet in Zuid-Holland 
is. Op het andere regionale treintraject Alphen-Gouda rijden wel treinen met 
toiletten. In de voorheen toiletloze Sprinters van de NS zullen eind dit jaar in elke 
trein toiletten ingebouwd zijn. 
  
Wij vragen u op te komen voor de belangen van de reizigers met een beperking in 
uw gemeente en actie te ondernemen naar de verantwoordelijken voor de trein; 
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de provincie Zuid-Holland en de vervoerder. Veel van uw inwoners kunnen 
immers niet reizen met een trein zonder toilet en worden beperkt in hun 
mobiliteit.  
  
Wij verzoeken u: Wilt u zich bij het provinciebestuur en bij de vervoerder sterk 
maken voor inbouw van toiletten in de treinen van de Merwedelingelijn?  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
reiziger 
Reizigersvereniging Rover Drechtsteden-Gorinchem 
Ambassadeur Toiletalliantie  
 


