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Geachte heer Beijer,
Conform afspraak doen wij u, aan de hand van de door u gestuurde varianten voor de inrichting van
het busstation, onze suggesties toekomen.
Onze voorkeur gaat uit naar variant M1, met daarbij de volgende kanttekeningen:
•
•
•
•

De uitstaphalte dichter bij de stationsovergang situeren.
De K+R zo mogelijk wat dichter bij de stationsopgang situeren.
Welke functie dient het wachtplein te hebben ( overdekte wachtruimte met voorzieningen)?
Halte voor treinvervangend vervoer geldt zowel voor uitstappen als instappen.

Tevens vragen wij aandacht voor de verkeersafwikkeling op de Ambachtstraat (wordt deze
verkeersluw middels de aanleg van een bussluis?) en de aansluiting op de Terborgseweg
(verkeerslichten, te bedienen vanuit de bus?) en zo mogelijk verdeelde vertrektijden om “colonnes
bussen” te voorkomen.
Met betrekking tot de voorgestelde oplossing in samenwerking met de vervoerders en Prorail merken
wij op voorstander te zijn van het realiseren van een tweede perron om daarmee de reizigersstromen
te spreiden en beter te kunnen inspelen bij calamiteiten en stremmingen. Mocht dit “station” reeds
gepasseerd zijn, dan gaat het ROCOV er vanuit dat het verbrede perron over adequate voorzieningen
beschikt (overdekte en verwarmde wachtruimtes) om het wachten voor de reizigers zo aangenaam
mogelijk te maken.
Graag vernemen wij uw reactie op onze opmerkingen en stellen het op prijs om bij de verdere
ontwikkelingen betrokken te blijven.
Een afschrift van deze brief zenden wij aan Prorail, vervoerder Arriva en de provincie Gelderland.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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