
Statengriffie - afschrift brief openbaar vervoer door Arriva en de gevolgen daar van. 

KOPIE TER INFORMATIE

                                                                                                         H.W.A.Kiel
                                                                                                    Hesselterbrink 237
                                                                                                     7812 CG Emmen
                                                                                                e-mail hkiel@xs4all.nl

Directie Nederlandse Spoorwegen
Antwoordnummer 780
3500 VE Utrecht

23 november 2012
Onderwerp: 9e verzoek om beantwoording op mijn vraag

Geachte directie,

Al negen keer is er door mij aan u verzocht mij te informeren betreffende het volgende. Als ik goed 
heb begrepen neemt Arriva 
op 3 december 2012 de treindiensten tussen Emmen en Zwolle. Tot op heden kon ik als gehandicapte 
ondersteuning krijgen 
met in en uitstap hulp naar bestemmingen in Nederland. Echter bij Arriva wordt die ondersteuning niet 
verleend omdat het 
mogelijk zou zijn, vanwege de aanpassing van de trein, om zelfstandig met een scootmobiel in en uit te 
gaan. Echter op mijn 
herhaalde verzoeken om informatie bij, hoe de instaphulp na 3 december a.s. bij overige stations is 
geregeld kon er zowel door 
Arriva als de NS geen antwoord worden gegeven en/of werd er in het totaal niet op mijn vragen 
gereageerd.

Reden waarom ik u dringend verzoek alsnog mijn vraag voor 3 december a.s. te beantwoorden 
zodat ik weet waar ik aan toe ben.

Een afschrift van dit schrijven is door mij verzonden aan:
- trein reis organisatie ROVER
- directie Arriva
- provinciale Staten Drenthe
- college van gedeputeerde staten in Drenthe
- minister van verkeer en waterstaat

Hoogachtend,

Van: "Henri Kiel" 
Aan: <statengriffie@drenthe.nl>
Datum: 23-11-2012 15:37
Onderwerp: afschrift brief openbaar vervoer door Arriva en de gevolgen daar van.
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H.W.A.Kiel

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
319 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

Uw PC enorm traag? Klik voor de oplossing! 
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Statengriffie - FW: afschrift brief openbaar vervoer door Arriva en de gevolgen daar van. 

Geachte heer,

Bedankt voor uw reactie via het reactieformulier van Arriva.

U heeft de volgende informatie verzonden:

Van: "Henri Kiel" <hkiel@xs4all.nl>
Aan: <secretariaat@rover.nl>, <statengriffie@drenthe.nl>
Datum: 26-11-2012 13:39
Onderwerp: FW: afschrift brief openbaar vervoer door Arriva en de gevolgen daar van.
Bijlagen: image001.jpg

hkiel@xs4all.nl

De heer H.W.A. Kiel

Hesselterbrink 237

7812 CG EMMEN

Onderwerp : behandeling van uw reactie

Onze referentie : KLS / J.S. / 271163

Doorkiesnummer : 0900202 202 2 

(0,10/min)

Geachte heer Kiel,

Op 23112012 15:25:08 hebben wij een 

reactie van u ontvangen.

Uw reactie is door ons geregistreerd.

Type/soort reactie: Vraag/Verzoek, 

Voertuig 

Lijnnummer: 

Uw reactie is in behandeling genomen en 

in vervolg hierop laten wij u het 
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volgende weten.

U kunt een scootmobiel meenemen in de 

trein. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: Uw scootmobiel mag niet 

groter zijn dan 150 centimeter lang en 

85 centimeter breed(buitenmaten), u en 

uw scootmobiel samen mogen niet meer 

wegen dan 250 kilo. er moet voldoende 

manoeuvreerruimte zijn op het perron en 

in de trein. U dient zelf uw scootmobiel 

in en uit de trein te rijden.

Indien u naar aanleiding van deze mail 

vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u 

contact opnemen met de afdeling 

Klantenservice. Dit kan via de website 

www.arriva.nl of telefonisch op 

bovengenoemd telefoonnummer. Wij 

verzoeken u bij eventuele 

correspondentie het referentienummer te 

vermelden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 

te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

O. van Drunen

Manager Klantenservice a.i.

*** Disclaimer ***

Deze email is vertrouwelijk en 

uitsluitend bedoeld voor de 

geadresseerde. Als blijkt dat het 

bericht niet voor u bestemd is, 

verzoeken wij u de afzender hiervan op 

de hoogte te stellen. Het verstrekken 

van de informatie aan en gebruik door 

anderen is niet toegestaan. Arriva 

Personenvervoer Nederland BV sluit 

iedere aansprakelijkheid uit die 

voortvloeit uit elektronische 

verzending.

Klacht
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Met vriendelijke groet,
Arriva Nederland

Dit is een automatisch verzonden bericht en kan daardoor niet beantwoord worden.

Van: Henri Kiel [mailto:hkiel@xs4all.nl] 
Verzonden: vrijdag 23 november 2012 15:42

Aan: 'secretariaat@rover.nl'
Onderwerp: afschrift brief openbaar vervoer door Arriva en de gevolgen daar van.

KOPIE TER INFORMATIE

Type reactie:

Soort reactie: Dienstuitvoering

Subcategorie: Aansluiting/overstap

Geslacht: Man

Voorletters: H.W.A.

Achternaam: Kiel

Postcode: 7812CG

Straat: Hesselterbrink

Huisnummer: 237 

Woonplaats: Emmen

Telefoonnummer: 0591645109

E-mailadres: hkiel@xs4all.nl

Reactie:

Helaas geeft u mij weer geen antwoord op mijn gerichte vraag. Uw 
reactie kenmerk:: KLS / J.S. / 271163 De instapmogelijkheden bij 
Arriva zijn mij bekend. MIJN VRAAG IS HOE HET VERDER 
GAAT MET DE REGELING VOOR INSTAP HULP IN ZWOLLE 
NAAR ELDERS. VAN DE NS ONTVING IK BERICHT DAT 
ARRIVA NOG STEEDS GEEN AFSPRAAK HEEFT GEMAAKT 
ONDANKS HUN HERHAALDE VERZOEKEN. mMET UW 
ANTWOORD KAN IK VANAF ZWOLLE NIET MEER 
ZELFSTANDIG VANWEGE HET ONTBREKEN VAN 
AFSPRAKEN TUSSEN ARRIVA EN NS. MOCHT IK VOOR 3 
DECMBER GEEN SLUITEND ANTWOORD HEBBEN 
ONTVANGEN ZAL ER VIA 2E KAMERLEDEN DE MINISTER 
OM OPHELDERING WORDEN GEVRAAGD!!

Wat was de reisdatum: 03-12-2012

Met welk lijnnummer reisde u: Emmen Zwolle

Waar wilde u opstappen: Emmen Zuid

Wat was het tijdstip van vertrek: 09:32
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                                                                                                         H.W.A.Kiel
                                                                                                    Hesselterbrink 237
                                                                                                     7812 CG Emmen
                                                                                                e-mail hkiel@xs4all.nl

Directie Nederlandse Spoorwegen
Antwoordnummer 780
3500 VE Utrecht

23 november 2012

Onderwerp: 9e verzoek om beantwoording op mijn vraag

Geachte directie,

Al negen keer is er door mij aan u verzocht mij te informeren betreffende het volgende. Als ik goed 
heb begrepen neemt Arriva 
op 3 december 2012 de treindiensten tussen Emmen en Zwolle. Tot op heden kon ik als gehandicapte 
ondersteuning krijgen 
met in en uitstap hulp naar bestemmingen in Nederland. Echter bij Arriva wordt die ondersteuning niet 
verleend omdat het 
mogelijk zou zijn, vanwege de aanpassing van de trein, om zelfstandig met een scootmobiel in en uit te 
gaan. Echter op mijn 
herhaalde verzoeken om informatie bij, hoe de instaphulp na 3 december a.s. bij overige stations is 
geregeld kon er zowel door 
Arriva als de NS geen antwoord worden gegeven en/of werd er in het totaal niet op mijn vragen 
gereageerd.

Reden waarom ik u dringend verzoek alsnog mijn vraag voor 3 december a.s. te beantwoorden 
zodat ik weet waar ik aan toe ben.

Een afschrift van dit schrijven is door mij verzonden aan:
- trein reis organisatie ROVER
- directie Arriva
- provinciale Staten Drenthe
- college van gedeputeerde staten in Drenthe
- minister van verkeer en waterstaat

Hoogachtend,

H.W.A.Kiel

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
319 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

Uw PC enorm traag? Klik voor de oplossing! 

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
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