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Betreft: nieuwe buurtbus 569
Geachte heer Lieven,
Wij ontvingen uw adviesaanvraag met betrekking tot de opstart van een nieuwe buurtbus tussen
Middelaar en Malden. Uiteraard juichen wij dit initiatief toe.
Het is een goede zaak dat de buurtbus onder uitvoering komt van een ervaren buurtbusvereniging en
dat de route en dienstregeling in overleg met de buurtbusvereniging tot stand is gekomen.
Het ROCOV Gelderland adviseert positief over deze nieuwe buurtbuslijn.
Aanvullend adviseren wij tevens:
- om de buurtbus te laten aansluiten op de rijtijden van de Maastrein
- goede overstaphaltes te realiseren bij de aansluitingen op buslijn 83
- een goede overstaphalte te realiseren bij de aansluiting op lijn 562 van Groesbeek naar Malden
- een goede overstaphalte te realiseren bij de aansluiting op lijn 564 van Station Mook-Molenhoek
naar Groesbeek
- extra haltes
- bij het spoorviaduct (voor de fiets-/voetgangersbrug over de Maas)
- in het recreatiegebied van Plasmolen (bij de Driesen en/of kampeerplaats Eldorado)
- in Molenhoek t.h.v. Lindenlaan/Middelweg
- in Middelaar t.h.v. Heikantseweg/Elzenstraat
- om naast duidelijke en brede communicatie over de komst van de buurtbus, de dienstregeling en
haltes, ook te attenderen op de aansluitingen met overige buurtbussen en lijn 83.
In uw brief geeft u aan dat de norm van 400 reizigers per maand vanwege corona vooralsnog soepel
wordt gehanteerd. Wij gaan ervan uit dat u helder vastlegt wanneer deze norm weer toegepast gaat
worden.
Voorts gaan wij ervan uit dat het tijdelijk opheffen van buslijnen, zoals lijn 1 in Malden en lijn 13 in
Klarendal Arnhem, geen definitieve opheffing betekent.
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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