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Betreft: Advies over opheffen lijn 66

Arnhem, 14 oktober 2016

Geachte heer Lieven,
Namens Hermes heeft u advies gevraagd over een aanvullend voorstel m.b.t. de dienstregeling 2017.
Het betreft de opheffing van lijn 66 tussen Westervoort station en Duiven Alliander.
Allereerst wil het ROCOV Gelderland laten weten het te betreuren dat deze aanvraag niet is
opgenomen in de eerder toegezonden dienstregelingsvoorstellen 2017. De aanlevering van de
aanvragen en de afhandeling van de advisering over de dienstregeling 2017 verlopen daardoor erg
fragmentarisch.
Volgens de adviesaanvraag heeft lijn 66 met twee problemen te maken:
1. Reizigersaantallen die achterblijven bij de verwachtingen, maar tevens klachten over te volle
taxibusjes.
2. Rijtijden die op veel momenten niet haalbaar zijn, waardoor vertragingen ontstaan die niet
ingelopen kunnen worden.
De in de bijlage opgenomen bezettingscijfers van de twee lijnen langs Alliander maken duidelijk dat
lijn 66 de drukkere lijn is. Het ROCOV Gelderland vindt dat, op basis van deze bezettingscijfers, de
ritten van lijn 66 tussen 7:00 en 9:30 uur en tussen 15:30 en 18:00 uur gehandhaafd moeten blijven.
Eventueel kan een afstemming van de vertrektijden tussen de lijnen 61 en 66 worden doorgevoerd.
Wat de rijtijden betreft is het ROCOV van mening dat dit geen reden mag zijn om een lijn op te heffen.
Wellicht kan Hermes, samen met de gemeente Duiven onderzoeken of de route zodanig verlegd kan
worden dat de rijtijden op lijn 66 wel haalbaar zijn. Een wat langere loopafstand tussen Alliander en de
dichtstbijzijnde bushalte nemen we daarbij voor lief. Wellicht is het mogelijk om daarnaast lijn 61 een
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halte te geven die dichter in de buurt van Alliander ligt (ter vervanging van de verdwenen halte
Nieuwgraaf 6).
Verder vraagt het ROCOV zich af of er in het verleden afspraken zijn gemaakt tussen Alliander en
Hermes (Stadsregio) over het inleggen van lijn 66 na de verhuizing van een groot aantal medewerkers
vanuit Arnhem naar Duiven. Mocht Alliander veel waarde hechten aan instandhouding van lijn 66, dan
zouden Hermes en Alliander daar (nieuwe) afspraken over kunnen maken, waarbij Alliander om een
bijdrage in de kosten gevraagd mag worden.
Overigens betreurt het ROCOV het feit dat Hermes links en rechts in de regio Liemers ritten en lijnen
wil laten vervallen zonder een goed alternatief te bieden. Wellicht is het zinvol om het gehele lijnennet
in deze regio te heroverwegen en de tijd te nemen om op een voor de reizigers betere wijze
aansluiting te zoeken bij de OV-visie van de provincie Gelderland. Een mooi punt om te bespreken
binnen de Ontwikkelteams.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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