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Geachte heer Mes,
ROCOV Gelderland-Stadsregio (regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer)
adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over regionaal en aanvullend openbaar
vervoer. Via haar werkgroepen “Infra, Netwerk en Dienstregeling” en “Regiotaxi en toegankelijk OV”
werden vragen gesteld over de situatie rond het busvervoer van en naar het ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede.
Het ziekenhuis wordt momenteel verbouwd en uitgebreid. Daarom rijden de lijnbussen niet langer over
het terrein. Zij halteren aan de openbare weg, dichtbij een kruispunt en op een hoek van het
ziekenhuisterrein. Dit is een tijdelijke situatie en daarom is er een overleg gepland tussen de
Provincie, het ziekenhuis en de gemeente Ede. Als vertegenwoordiger van de OV-reizigers in
Gelderland zou ROCOV graag aanschuiven bij dit overleg.
De huidige situatie is een veilige oplossing voor de bezoekers en patiënten van het ziekenhuis. De
loopafstand naar de ingang is ongeveer 150 meter en ook voor mensen met een beperking redelijk
goed te doen. Zouden de haltes echter geheel verplaatst worden naar de openbare weg, dan zou er
mogelijk een onveilige situatie kunnen ontstaan met een veel langere looptijd.
ROCOV wil zich graag inzetten voor de reizigers met de buslijnen die halteren bij het ziekenhuis en
samen met de andere belanghebbenden de meest veilige, snelle en toegankelijke oplossing
bedenken. Wij willen ons graag, samen met u, inzetten voor een voor het OV zo goed mogelijk
bereikbaar en toegankelijk ziekenhuis.
Wij vernemen graag spoedig uw reactie op ons voorstel om aan te schuiven bij het overleg.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan gemeente Ede, Ziekenhuis de Gelderse Vallei en Syntus
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