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Geachte heer Uil,
Met deze brief wil het ROCOV Gelderland – Stadsregio reageren op het voornemen lijn 2 door te
trekken als trolleylijn naar de Arnhemse wijk De Laar Oost.
Uw voorstel aangaande het doortrekken van lijn 2 van het Centraal Station naar de rotonde tussen De
Laar Oost en De Laar West hebben wij tijdens onze vergadering op 16 januari j.l. besproken. Het
voorstel is voor ons duidelijk en wij oordelen hier dan ook positief over. Er is de wens dat alle wijken in
Arnhem Zuid met het centrum worden verbonden en dit is de meest efficiënte manier om dat te
bereiken. De wijziging leidt naar verwachting tot een groter aantal reizigers en een betere bediening
van Arnhem Zuid.
Wel wordt de frequentie van lijn 4 teruggeschroefd, waar een aantal reizigers nadeel van zal
ondervinden. Het ROCOV verzoekt u om deze ontwikkeling goed te monitoren. Per saldo is de
doortrekking van lijn 2 echter een verbetering van het totale OV-aanbod in Arnhem.
Het trolleynet
Het ROCOV maakt nog van de gelegenheid gebruik om steun uit te spreken voor de trolleybus in
Arnhem. De trolleybus is een schone en stille manier van openbaar vervoer.
Het ROCOV is graag bereid om mee te denken bij het verder actualiseren van het elektrisch vervoer
in Arnhem, waarbij het huidige en unieke trolleynetwerk als uitgangspunt wordt genomen..
Advies
Wij adviseren positief om de voorgestelde wijziging in lijn 2 door te voeren.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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