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Arnhem, 15 juli 2020
Betreft: Informatie en vervoer door de buurtbus

Geachte mevrouw Wiegers,
Per 1 juli is na een periode van beperkte dienstuitvoering vanwege corona het OV grotendeels weer
normaal gaan rijden, uitzondering hierop is o.a. de buurtbus.
De buurtbus rijdt niet, omdat de buurtbussen nog niet voorzien zijn van voldoende beschermende
middelen en omdat de chauffeurs tot de risicogroep 65-plus behoren.
De reiziger is hiervan de dupe, de informatie voorziening is zeer beperkt en er worden geen
alternatieven voor vervoer geboden. Zo geeft 9292 als advies: Geen reisadvies. Daar heeft een
reiziger weinig aan.
Het ROCOV Gelderland vindt deze situatie zeer onacceptabel. Minimaal zou de reiziger goed
geïnformeerd moeten worden over de (on)mogelijkheden van een reis en dienen alternatieven te
worden aangedragen.
Als alternatief vervoer kan het OV-vangnet hierin een goede rol spelen. Veel haltes van de buurtbus
liggen op grotere afstand (meer dan 10 minuten lopen) van een halte van de reguliere bus en voldoen
daarmee aan de norm voor reizen die niet met het OV gemaakt kunnen worden. De reiskosten liggen
echter veel hoger dan die van het OV. In Brabant zijn tijdelijk de tarieven voor het OV-vangnet
verlaagd naar WMO-tarief.
Wij adviseren dringend het volgende:
Informatie voorziening op de halte die een buurtbus aan doet:
 Vermeld de geschatte periode waarop de buurtbus niet rijdt of weer gaat rijden.
 Geef alternatieve reismogelijkheden.
Reisinformatie systemen:
 Geef duidelijk aan waarom er geen buurtbus rijdt.
 Geef alternatieve reismogelijkheden zoals halte OV, noem vervangend OV-vervoer in die
omgeving met telefoonnummer en/of site ervan.
 Vermeld mogelijkheden voor meer informatie en contact.

OV-vangnet als alternatief:
 Gebruik proactief het OV-vangnet als tijdelijke oplossing voor de buurtbus.
 Verlaag tijdelijk het tarief voor deze reizigers naar het WMO-tarief.
 Introduceer mogelijkheden voor reizen van een buurtbushalte naar een lijnbushalte.
Uiteraard zijn wij bereid om e.e.a. verder toe te lichten.
Daar door deze situatie veel buurtbusreizigers in onzekerheid verkeren en sterk gedupeerd worden,
dringen wij er op aan om op zeer korte termijn actie te ondernemen.
In de verwachting spoedig van u te mogen vernemen, teken ik,
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter

