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Betreft: gevaarlijke situaties bij treinvervangend vervoer station Arnhem Centraal

Arnhem, 5 december 2019

Geachte heer Van der Zee,
Tijdens de afgelopen herfstvakantie heeft het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen (e.v.) wegens
werkzaamheden aan het spoor stilgelegen. De reizigers werden in die periode met bussen vervoerd.
Door consumentenorganisaties binnen het ROCOV Gelderland is aangegeven dat de afwikkeling van
dit treinvervangend busvervoer op station Arnhem Centraal alles behalve soepel is verlopen. In het
overdekte busstation werden alle treinvervangende bussen afgehandeld vanaf perron G.
Er is meermaals geconstateerd dat zich hier voor de reizigers gevaarlijke situaties hebben
voorgedaan. De ruimte waar treinreizigers konden wachten op de bussen was volstrekt onvoldoende,
waardoor een deel van hen op de routes voor de andere bussen moest blijven staan. Dit resulteerde
in onveilige situaties (zie ook foto hieronder). Hierbij speelde bovendien het feit dat zowel stop- als
snelbussen vanaf hetzelfde perron moesten vertrekken waardoor een chaotische situatie voor de
reizigers ontstond.
Al met al zeer ongewenste omstandigheden voor de reizigers en voor het ROCOV Gelderland een
duidelijke aanwijzing dat het treinvervangend busvervoer vanaf de volgende keer op een veiligere
manier moet worden afgehandeld.
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In onze reactie op het Rapport Uitstaphalte bus Arnhem Centraal (ons kenmerk: RG19-022; d.d. 6 juni
2019) heeft het ROCOV Gelderland al eerder aandacht gevraagd voor de locatie van de halte voor het
treinvervangende vervoer. We moeten helaas constateren dat zich hierin tot op heden geen
verbetering heeft voorgedaan.
Het ROCOV Gelderland verneemt graag van de gemeente Arnhem op welke wijze zij, samen met NS,
het treinvervangend busvervoer op een voor de reizigers veiligere wijze gaat afhandelen.

Graag zien wij uw reactie op deze brief binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter

Wachtende reizigers treinvervangend vervoer Arnhem Centraal
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