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Geachte heer Lieven,
In onze brief van 24 september 2014 heeft ROCOV Gelderland – Stadsregio advies uitgebracht over
de Dienstregeling 2015. Uw reageerde op ons advies met uw brief van 10 oktober 2014 waarin alle
reacties op de dienstregeling 2015 staan vermeld met de door u hierop gegeven antwoorden. Het valt
ons op dat u op slechts drie van de door ons ingebrachte punten heeft gereageerd. U heeft niet
gereageerd op ons advies over lijn 11 (Beuningen - Nijmegen) en onze suggestie over lijn 35 ( Elst –
zetten).. Ook hebben wij aangegeven dat de wijzigingen van lijn 99 in Uden een aangelegenheid zijn
voor het reizigersoverleg Brabant , maar we zijn uiteraard wel benieuwd wat het uiteindelijke plan
voor deze lijn is geworden.
Het advies waarop u niet heeft gereageerd is n hieronder nogmaals weergegeven:
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. Dan gaat het gemiddelde nog meer omhoog.
Wij verzoeken u lijn 99 met wijzigingen te Uden graag voorleggen aan onze collega’s van het
Reizigersoverleg Brabant.
In de gevoerde discussie is ook lijn 35 ter sprake gekomen; onderstaand doen wij hiervoor een
suggestie:
Regio Arnhem
ROCOV adviseert om in de avonduren op lijn 35 (Elst - Zetten) een kleine bus te laten rijden in 2 of 3
ritten in een uurdienst. Mocht dat te veel DRU's kosten dan zouden die misschien verkregen kunnen
worden door rond 11.00/12.00 uur 1 of 2 ritten te laten vervallen.
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Graag zouden wij dus een antwoord van u willen ontvangen op de door ons ingebrachte punten waar
wij nog geen reactie op hebben ontvangen.
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. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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