
  

  

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals 

bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering 

van de Raad der Gemeente Leeuwarden.   

  

Onderwerp: Servicebalie NS station Leeuwarden 

  

Leeuwarden, woensdag 6 januari 2021 

  

  

Geacht College,  

Ons hebben berichten bereikt dat de NS tóch en opnieuw voornemens is de 

servicebalie treintickets in station Leeuwarden te sluiten. Deze servicebalie heeft 

als doel de reiziger "extra goed van dienst te zijn", met persoonlijke service voor al 

dan niet vooraf gereserveerde tickets en supplementen, maar vooral ook informatie 

over de vele tarieven en kortingsmogelijkheden. 

 

De PvdA wil weten wat de consequenties zijn voor de bewoners van de gemeente 

Leeuwarden en hoe moeilijk dit zou zijn voor de kwetsbaren.  

Een ander alternatief als voorbeeld dat volgens de PvdA onderzocht moet worden is 

om treinkaartjes en abonnementen straks te verkopen bij de Kiosk of de bewaakte 

fietsenstalling. Wij doen graag beroep op het college om samen met de provincie 

Fryslân deze mogelijkheid met NS te bespreken. 

De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Leeuwarden is over de 

sluiting van de servicebalie ontstemd. Derhalve stellen wij de volgende vragen:  
 
 

1. Is het college op de hoogte van de dreigende sluiting van de geboden service 

op het station Leeuwarden? 

2. Is er contact geweest met uw college in de aanloop naar het besluit tot 

opheffing van dit loket? Zo ja, kunt u daar een korte beschrijving van geven? 

3. Is het college het met ons eens dat opheffing van het loket onder huidige 



omstandigheden leidt tot een verslechtering van de dienstverlening ten 

opzicht van andere delen van het land? 

4. Is het college het met ons eens dat bij het verdwijnen van de servicebalie de 

kwetsbare reizigers onder druk komen te staan?  

5. Hoe zou het college de mensenrechten van mensen met een beperking in dit 

geval beschermen en bevorderen conform VN-verdrag handicap? 

6. Is het college bereid om zich in te spannen om samen met de provincie 

Fryslân en NS in overleg te gaan over de verbetering van 

de dienstverlening op dit gebied in Leeuwarden, bij voorkeur met een 

bemand loket op station Leeuwarden? 

7. Ziet het college mogelijkheden tot het oprichten van een alternatief loket 

(zoals wij genoemd hebben) op station Leeuwarden voor de kwetsbare 

reizigers? Zo ja, is het college bereid hierover samen met de provincie 

Fryslân en deze partijen zo nodig in overleg te treden? Zo nee, waarom niet?  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PvdA fractie 

 

Sander Douma 

Mohammed Benmhammed 
 


