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Betreft: nieuwe buurtbuslijnen in Apeldoorn
Geachte heer Bleeker,
Wij ontvingen uw adviesaanvraag met betrekking tot twee nieuwe buurtbussen die ingezet gaan
worden in en rond de wijk Berg en Bos en het dorp Ugchelen in de gemeente Apeldoorn.
Het ROCOV vindt het uiteraard een goede zaak dat deze gebieden alsnog voorzien gaan worden van
een vorm van openbaar vervoer. Vanuit het belang van de reiziger dringen wij wel aan op andere
vertrektijden voor (betere) aansluiting op de treinen bij station Apeldoorn. Met de voorgestelde tijden
van lijn 512 betekent dit bij vertrek 17/18 minuten overstap voor de reiziger en bij aankomst 6/9
minuten. Buurtbus Ugchelen heeft alleen een krappe aansluiting op de trein naar Deventer e.v.
Wij stellen voor om de buurtbussen te laten vertrekken op :21. Daarmee zijn er aansluitingen op de
IC’s en ‘s zaterdags op de sneltrein uit Zutphen. Met deze omlooptijd zijn de bussen om :59 en :04
weer terug met daarbij weer (ruime) aansluiting op de reguliere IC’s en lijn 512 op de stoptrein naar
Zutphen.
Goede aansluiting van aanvullend OV op het reguliere OV is een belangrijke factor voor het succes
van een buurtbus. Wij gaan er graag vanuit dat de vrijwillige chauffeurs dit onderschrijven en het
belang van de reiziger laten meewegen bij het definitief vaststellen van de dienstregeling.
Wij zien een reactie op ons advies met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter
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