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Betreft: Kleurstelling ClCO-paaltjes stations Zutphen en Hengelo
Gezamenlijk advies vanuit ROCOV Gelderland en ROCOV Twente

Arnhem,

I

juni 2017

Geachte mevrouw Ruiter,
Dit advies is in samenwerking met ROCOV Twente tot stand gekomen en is gebaseerd op de eerder
toegestuurde brief vanuit ROCOV Gelderland (kenmerk RGS609; d.d. 23 april2017). Op uw vraag
over de voorgestelde aanpassing van de kleurstelling van de C|CO-paaltjes van Syntus op de stations
van Zutphen en Hengelo kwamen de volgende reacties vanuit de leden van het ROCOV Gelderland:

.
r
.

Het aanbrengen van de witte ondergrond op de paaltjes van Syntus wordt gezien als een
duidelijke verbetering t.o.v. de huidige verwarrende situatíe.
Daarnaast pleit een groot aantal leden voor het vermelden van een aanvullende tekst op de
paaltjes: Zutphen - Oldenzaal.
Ook adviseert het ROCOV om, zodra de mutaties zijn aangebracht, een praktijktest te houden
om te achterhalen of de veranderingen er echt toe leiden dat er minder vergissingen worden
gemaakt.

Naar aanleiding van de brief van het ROCOV Gelderland is door Syntus een aangepast voorstel
voorgelegd. Beide ROCOV's hebben dit altematief besproken en kunnen daarmee akkoord gaan. Wel
zouden zij hel zeer op prijs stellen indien de aanvullende tekst "traject Zutphen - Hengelo Oldenzaal" in een groter lettertype wordt weergegeven en voor blinden en slechtzienden voelbaar is.

Blijft bovenal onze opmerking overeind staan dat uiteindelijk het systeem van single CICO de voorkeur
heeft; daarmee wordt elke vergissing uitgesloten. T'rjdens het OV-congres Samen werken aan beter
OV in Noord-OosÍ is door de adjunctdirecteur van Syntus een onderzoek aangekondigd naar
éénmalig inchecken op regionale spoorlijnen van Syntus en Aniva in de provincie Overijssel(zie
OVPro, 16 januari 2017). Beide ROCOV's juichen het onderzoek toe en willen graag geïnformeerd
worden over de status daarvan.

Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen/wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.
Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
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