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Betreft: overdekte wachtruimte(s) op perron NS station Goes.
In de voorbije maanden is het perron van het NS Station in Goes aangepast aan de juiste in/uitstaphoogte van de treinen. Een prima verbetering.
Daarnaast zijn ook de zitgelegenheden omgewisseld. Nu staan er in plaats van de ijzeren
banken fraaie houten banken met een goed zitcomfort. Ook een prima zaak.
Het “oude perron” beschikte echter ook over een flinke overdekte wachtruimte in het midden
en wat kleinere overdekte en beschutte banken aan de zijkanten van het perron. En die zijn
zomaar ineens verdwenen, weg, foetsie weg ! De reiziger verwacht dat er dan een betere
beschutte schuilplaats voor in de plaats komt, maar dat blijkt in het geval van het Goese
perron ijdele hoop te zijn. Niks overdekte beschutting bij regen, (gure) wind, hagel, sneeuw
of verzengende zon. Wanneer zich een van de hiervoor genoemde weersomstandigheden
voordoen is het rillen, bibberen en beven van de kou en nattigheid geblazen of puffen en
voorhoofd afvegen met een zakdoek van de vele zweetdruppels. Bepaald geen pretje! Voor
niemand, maar voor ouderen vaak nog een factor erger
Daarom vragen wij als GEZAMENLIJKE OUDERENBONDEN in de gemeente Goes u ZEER
DRINGEND om hier op de kortst mogelijke tijd verandering in aan te brengen en het perron
van minstens één grote en enkele kleinere beschutte zitgelegenheden te voorzien, zodat de
reiziger in ieder geval beschut tegen neerslag, ((gure/hevige) wind of brandende zon op de
trein kan wachten. DRINGEND omdat het winterseizoen voor de deur staat.
Het vreemde bij dit alles is dat op de kleinere stations tussen Goes en Bergen op Zoom de
reiziger nog wél meer of minder beschut op de trein kan wachten. Vreemd ook omdat station
Goes het drukste station van de provincie Zeeland is. NS verkondigt overal dat zij de reiziger
ten dienste wil zijn, maar op het gebied van “vrij van overlast” op de trein wachten is dat er
op het perron van NS Station Goes niet bij.
NOGMAALS : wij als gezamenlijke Goese ouderenbonden dringen er bij NS Stations BV op
aan op de KORTST MOGELIJKE TERMIJN het perron in Goes te voorzien van
OVERDEKTE WACHTRUIMTES, zodat ouderen en andere mensen met een lichamelijke
functiebeperking vrij van ongemakken op de trein kunnen wachten. Het moet toch mogelijk

zijn dit op korte termijn te realiseren. Een voorbeeld voor een dergelijke beschutte
wachtgelegenheid treft u hieronder aan.

Een kopie van deze brief gaat ook naar NS Reizigers en NS Klantenservice, de bij het
Bondenberaad Groot Goes de aangesloten ouderenbonden, ouderenbonden op de
Bevelanden, de gemeenteraad en de raadsfracties van de gemeente Goes, de Adviesraad
van de gemeente Goes, de Zeeuwse kranten en Omroep Zeeland.
Wij vertrouwen erop dat u deze vraag met spoed ter hand zult nemen en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet. Voor een nadere toelichting kunt contact opnemen met onze
secretaris, wiens gegevens in de kop boven deze brief vermeld zijn.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes
T.A.B. Snel, secretaris.
i.o. A.J. de Kok, administrateur.

