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Geachte heer Lieven,
Wij hebben uw adviesaanvraag Dienstregeling 2015 in de vergadering van 18 september besproken.
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio brengt in deze brief ons advies hierover uit.
REGIO ARNHEM
Met de voorgestelde wijzigingen, inclusief het intrekken van de voorstellen voor de lijnen 4 en 8, is het
ROCOV akkoord.
REGIO NIJMEGEN
ROCOV adviseert op lijn 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg op zaterdag te laten verzorgen door
een klein busje. Het aantal reizigers is daar o.i. voldoende voor. Hooguit kan het ROCOV zich
voorstellen de dienst een uur later te beginnen. .
We zijn met de rest van uw voorstellen ook akkoord, maar vestigen graag aandacht op:
• het verbeteren van de aansluitingen tussen de lijnen 331 en 13/15 in Dukenburg.
• het minimaliseren van de wachttijd te Lent, zodat in de avonduren Wijchen bediend kan
worden met een halfuur- i.p.v. een uurdienst.
•
lijn 80 of 82 alsnog via het centrum van Nijmegen laten rijden, zodat ook vanuit die hoek
minimaal 1 buslijn rechtstreeks het centrum kan bereiken. We realiseren ons dat dit lastig is
in Nijmegen.
Lijn 99 met wijzigingen te Uden graag voorleggen aan onze collega’s van het Reizigersoverleg
Brabant .
OVERIGE VOORSTELLEN
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Met de wijzigingen van haltenamen en de verschuivingen van te dicht op elkaar liggende haltes is het
ROCOV ook akkoord.
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.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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