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Geachte heer Uil,
Hierbij doet het ROCOV u onze bevindingen toekomen op de beleidsnota Openbaar Vervoer van de
gemeente Arnhem.
M.b.t. het gestelde op pagina 3 onder het kopje Doel adviseert het ROCOV om de tekst “het
openbaar vervoer op peil houden voor de huidige reizigers” te wijzigen in “stimuleren gebruik van
OV”.
Onder het kopje De reiziger Centraal op pagina 4 graag toevoegen het begrip “Ketenmobiliteit”
Met verwijzing naar het gestelde hiervoor ook op pagina 8 onder het kopje Doel de tekst “op peil
houden “ wijzigen in “stimuleren gebruik van OV”.
T.a.v. het gestelde op pagina 13 over Spoorverbindingen merken wij het volgende op
•
•
•

•

Spoorverbindingen Arnhem – Winterswijk: naast het verbeteren / aanpassen van de
infrastructuur is ook één regiehouder, gelet op twee vervoerders, aan te bevelen.
Stadsregiorail: inzet van meer regionale treinen en-stations op de S-as; momenteel rijden er
vier treinen per richting per uur; dit worden er dan minimaal 6 per uur.
Rekening houdend met het aantal IC’s, ICE, goederenvervoer, etc. zal om dit te bereiken het
noodzakelijk zijn over te gaan tot een 4-sporig traject (zie situatie in de Randstad), zeker als
ook nog overgegaan wordt tot uitbreiding van het aantal stations aan deze lijn ( bv. Arnhem
Plei)
Versterken van de stationsomgevingen, bijvoorbeeld Arnhem Zuid en Presikhaaf ( route naar
HAN) zou het lokale spoor een impuls kunnen geven.
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•

Uitgaan van een netwerk van “lokale” treinen, bv. Wijchen – Doetinchem en daarbij Arnhem
niet als eindstation zien, kan een flinke reizigersgroei geven.

M.b.t. het vermelde op pagina 14 en 15 onder het hoofd Hoogwaardig Openbaar Vervoer merken wij
het volgende op:
Pag.14
•

•

Comfortabel: “de bussen zijn luxer dan de gewone bussen”. Route met beperkingen
(scherpe bochten, vele krappe rotondes) worden als negatief ervaren en zijn vaak
belangrijker dan “luxe” bussen.
Hoge frequentie: “in de avond en weekend min. twee maal per uur”. Door de reiziger
wordt twee maal per uur niet als HOV ervaren.

Pag.15
• Hoogwaardig Openbaar Vervoer : “de trolley wordt gezien als Stedelijk hoogwaardig Openbaar Vervoer”. Denk hierbij ook aan verbetering / onderhoud van de
infrastructuur ter voorkoming van uitval van verbindingen.
• Voorzieningen haltes: denk hierbij ook aan verlichting (sociale veiligheid); daarnaast
op knooppunthaltes naast (overdekte) fietsenstallingen ook kluisjes voor opbergen
privé spullen (helm, handschoenen, tassen, etc)
Algemeen: het OV zou meer richtinggevend of volgend moeten zijn, te weten:
• Volgend: er wordt OV aangelegd waar de reiziger moet zijn / vandaan komt.
• Richtinggevend : voorzieningen en woonplekken worden zodanig aangelegd dat vanaf het
begin een goed OV systeem aanwezig is.
• Bestaande knooppunten versterken, nieuwe knooppunten aanleggen langs bestaande OV
assen.
• Ketenmobiliteit als uitgangsprincipe hanteren , d.w.z. aandacht besteden aan de complete reis
van de reiziger vanaf zijn woon/verblijfadres naar zijn eindbestemming.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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