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Arnhem, 28 oktober 2020

Betreft: advies over het Aanvullend Vervoerplan Gelderland 2021

Geachte heer Schreurs,
Desgevraagd doen wij u als ROCOV Gelderland ons advies toekomen over het Aanvullend
Vervoerplan Gelderland 2021. Wij hebben ons advies verwerkt in bijgaande tabel.
Een reactie op ons advies zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter

Bijlage: 1
In het ROCOV Gelderland zijn vertegenwoordigd: AKKU, DKK Gelderland, Fietsersbond, JongAchterhoek, KBO-PCOB, Rover,
Student Alliance Wageningen, Uniek Sporten, Wandelnet, Zorgbelang Inclusief.

DR 2021, advies aanvullend vervoerplan voor Arriva
Onderwerp
Programma
Wenbaarheid

Uitgangspunt/voorstel
Basisnetwerk

Niet afschalen bij frequenties van 2 x per uur.
 Spitsverdichters en ontlastend schoolnet.
 Paar keer per jaar bekijken waar deze
flexibele inzet wordt toegepast.
Wijze van
informeren

Zaterdagnacht.
Daybreaker

Avondbediening
Rivierenland.




Online reisplanners
Haltevertrekstaten




DRIS-panelen
In de bus.




Geen daybreaker in coronaperiode.
Laatste ritten van Arnhem richting
Doetinchem.



Vervallen
o Streeklijnen 44, 45 na 22.00 uur en 46
en 47 na 21 uur.
o Vlinder 844 en 860 na 21.00 uur.
o Belbussen na 21.00 uur.

Advies ROCOV
Begrijpelijk.
 Voorkom dat lijnen die voor een deel over dezelfde route
rijden niet kort achter elkaar rijden.
 Bij opheffen van versterkingsbussen dient prioriteit gegeven
te worden aan die bussen die (ongeveer) gelijktijdig rijden. Op
deze manier merkt de reiziger er weinig van dat er minder
bussen rijden
Akkoord.
 Goed idee.
 Graag ook strategische plekken kiezen met
versterkingsbussen voor plotseling noodzakelijke dagelijkse
aanpassingen..
 Meest voor de hand liggend, dus akkoord
 Uitstekend. Maar ook graag telefoonnummer, emailadres, en
twitter, enz. klantenservice vermelden.
 Ook prima, maar ook hier telefoonnummer, emailadres, en
twitter, enz. klantenservice.
 Idem..
Worden de halte vertrekstaten na wijzigingen ook weer
aangepast?
 Akkoord.
 Onduidelijk:
“De halfuurdienst van Arnhem naar Doetinchem wordt met
een uur uitgebreid tot 00 35 uur”
en

.
Vervallen van de avondbediening zonder alternatief is
onacceptabel. Dergelijke maatregelen zetten een neerwaartse
spiraal in werking en zijn het begin van het einde. Reizigers
kunnen immers niet meer ’s avonds thuis komen wat betekent,
dat ze de heenreis ook niet meer met de bus gaan maken.
Daardoor worden vroegere ritten ook minder bezet waardoor de
maatschappelijke kosten hoger worden en deze dus ook op de

Reactie Arriva

nominatie komen om te vervallen. Zo breek je het busvervoer in
de regio steeds verder af en zitten er straks alleen nog maar
scholieren in de bus.
Wij adviseren eerst de kwaliteit van de Vlinders te verhogen en te
proberen meer reizigers hier in te krijgen. Wij begrijpen, dat vaste
ritten in de avonden een te dure optie worden met de huidige
aantallen reizigers. Maar het Vlinderconcept is hier juist een
goede oplossing voor. Wij adviseren dit concept daarom juist uit
te breiden in de Neder-Betuwe. Daarmee kan tegen lagere kosten
nog steeds vervoer worden geboden. Zorg er voor, dat de Vlinder
Neder-Betuwe vanuit Tiel meer dorpen kan bedienen. Dat
verhoogt het aantal reizigers. En zorg, dat de Vlinder rijdt na elke
aankomende trein in plaats van 1 keer per uur. Dat maakt het
product een stuk aantrekkelijker. Probeer de bevolking te
motiveren om de bus te pakken, laat zien dat het kan!

Vlinder
Doetinchem




Samenvoegen tot één vlinder.
Aanpassing reserveringsvrije haltes.

Routewijziging
‘s-Heerenberg





Aanpassing vlinderhaltes.
Wijziging route.
Wijziging haltes.

Wij begrijpen ook niet, dat u het product Vlinder Neder-Betuwe
stopzet, terwijl u nog aan het onderzoeken bent hoe dit
grootschaliger in te zetten. Het stopzetten van het product kost
immers ook geld. Informatie op haltes moet bijvoorbeeld worden
aangepast. Het is weggegooid geld als deze informatie eerst
verwijderd wordt en dan later weer aangebracht moet worden. Wij
raden u aan om het onderzoek eerst af te ronden alvorens de
Vlinder Neder-Betuwe af te schaffen
 Akkoord.
 Jammer dat dit niet meer bij het ziekenhuis, juist vanwege
het moeilijk kunnen reserveren na een ziekenhuisbezoek. Zou
zo georganiseerd moeten worden dat - gelet op de leeftijd van
velen die het ziekenhuis bezoeken – vanuit het ziekenhuis
met “één druk op de knop” gereserveerd moet kunnen
worden.
 Akkoord.
 Akkoord.
 Niet akkoord. De halteafstand wordt bij opheffen van de halte
Maria van Nassaulaan van ca. 500 m naar 1 km vergroot.
Halteren voor 1 reiziger kost doorgaans niet meer dan 20
seconden. Dit moet inpasbaar zijn!

