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Rotterdam, 05 januari 2021 

 

Betreft: advies Marketing & Communicatieplan en Sociaal Veiligheidsplan 2021  

 

CC. L van Wijnen, provincie Zuid-Holland 

 

 

 

Geachte heer van Zaalen, 

 

RHM heeft het Marketing & Communicatieplan en het Sociaal Veiligheidsplan 2021 

besproken op haar vergadering van 9 december 2020. Wij hebben beide plannen 

met belangstelling gelezen en vinden ze beide goed en overzichtelijk.  

 

Sociaal Veiligheidsplan  

RHM is van mening dat fietsen en openbaar vervoer bondgenoten zouden moeten 

zijn en we vinden het erg jammer dat het meenemen van de fiets problemen 

oplevert voor de punctualiteit en de sociale veiligheid. We denken graag mee in 

het zoeken naar oplossingen en geven indien gewenst advies.  

 

Op basis van de discussie, geven wij een aantal aandachtspunten mee voor de 

toekomst: 

• RHM vindt het de moeite waard om uit te zoeken of het reserveren van de 

fiets kan bijdragen aan het terugdringen van problemen als gevolg van grote 

groepen fietsers op de trein. We begrijpen dat de concessie aangepast moet 

worden en dat reserveren ook geen garantie is tot plek.  

• RHM is van mening dat het voor klanten duidelijker is als de regels van de TAG 

rond het meenemen van de fiets zoveel mogelijk aansluiten bij de regels op 

het hoofdrailnet. We vragen om hier bij een nieuwe concessie rekening mee te 

houden.   

• RHM stelt vast dat er ook landelijk discussies zijn rond het vervoeren van 

fietsen op de trein. RHM geeft daarom in overweging om te onderzoeken of 

maatregelen bij de TAG als pilot zou kunnen dienen voor het hoofdrailnet, 

vooruitlopend op de concessie.  
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Marketing en communicatieplan 

We stellen het op prijs om op de hoogte gehouden te worden van de voorgestelde 

uitwerkingen en we brengen graag advies uit.  

 

We begrijpen dat de middelen op dit moment beperkt zijn, maar er kan wel 

nagedacht worden over toekomstige verbeteringen. Wij denken daarbij aan de 

volgende punten: 

• RHM is van mening dat onderzocht zou kunnen worden of de 

informatieschermen op een interessantere manier gebruikt kunnen worden. Te 

denken valt aan informatie over de snelheid of het gezichtspunt van de 

machinist (met de benodigde vertraging).  

• RHM vraagt nogmaals aandacht voor meer ruimte voor het stallen van de fiets. 

We denken graag mee over het creëren van meer ruimte en gebruiksgemak 

door – kleine – aanpassingen aan de inrichting van de treinstellen.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Linda Maasdijk 

Voorzitter RHM 


