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Onderwerp; Gevaarlijke situaties bij trein vervangend vervoer Arnhem Centraal

Geachte heer J.G. Kruithof,
In opdracht van onze wethouder Roeland van der Zee beantwoord ik uw brief van 5 december jl.
Het vervangend trein vervoer tijdens de buitendienststelling Arnhem - Nijmegen tijdens de herfstvakantie
is alles behalve soepel verlopen. Met die constatering zijn wij het helemaal eens.
De buitendienst stelling heeft ons en Connexxion (de huidige gebruiker en vervoerder op het overdekt
busstation AC) eigenlijk overvallen.
Prorail is de veroorzaker van de buitendienst stelling en geeft NS opdracht dit te regelen. Op haar beurt
wordt Transvision ingeschakeld om het vervangend vervoer (de bussen) te contracteren.
Hier is het m.i, misgegaan. De vervoerders die ingeschakeld zijn door Transvision waren nieuw en
hadden geen ervaring met de situatie op AC. Ook Transvision heeft te weinig of geen contact gehad met
de huidige gebruiker. Al met al waren de chauffeurs zeer beperkt op de hoogte van de dagelijkse gang
van zaken op het overdekte busstation.
Ook werd men te weinig bijgestaan door de, in te geringe mate, aanwezige verkeersbegeleiders.
Ten tijde van de stremming heeft zowel connexxion als de gemeente gepoogd e.e.a. bij te regelen.
In de weken daarna hebben wij twee keer met de betrokken partijen gesproken en zijn ervan overtuigd
dat de volgende keren e.e.a. beter geregeld wordt.
Ook wordt er nu invulling gegeven aan een Handboek NS trein vervangend vervoer.
Voor 2020 staan weer stremmingen gepland waaronder o.a. de stremming tussen 15 en 23 augustus,
vanwege de werkzaamheden aan het station Velperpoort.
Wij hebben afgesproken als gemeente de komende stremmingen vinger aan de pols te houden.
Met vriendelijke groet,

Koen van der Veer
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