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Geachte heer Miedema,
Met deze brief wil het ROCOV Gelderland – Stadsregio reageren op uw reactie op ons advies
aangaande de dienstregeling 2015 in Achterhoek en Rivierenland.

Bus Achterhoek.
De lijnen 22 en 25 in Doetinchem.
Wij verzoeken Arriva dringend:
• om op schooldagen in de morgen (8.00 - 9.00 uur) en de middag (14.00 - 16.00 uur) beide
lijnen te laten rijden als schoolbus. Onze informatie luidt dat veel leerlingen/studenten deze
lijnen daarvoor gebruiken. In uw antwoord gaf u ook al aan dat beide lijnen meer gericht zijn
op "school- en forenzenvervoer". De precieze tijden kunnen overlegd worden met de scholen
in Doetinchem.
• in de avond en het weekend "OV-vangnet vervoer" te leveren tegen het OV-tarief. Dat kan
gebeuren d.m.v. elk soort taxibusje of deelauto van welke bedrijf of instantie dan ook. Een
pilot kan pas goed bekeken worden als alle ingrediënten van een goede combinatie van
flexibel vervoer aangesproken kunnen worden.
De lijnen tussen Doetinchem - Vorden - Zutphen.
Er gaan nogal wat leerlingen van Vorden naar Zutphen en Doetinchem naar school. Vandaar het
verzoek om op schooldagen in de morgen (8.00 - 9.00 uur) en de middag (14.00 - 16.00 uur) een
halfuurdienst te regelen tussen Zutphen en Vorden. In de richting Doetinchem zal lijn 51 dat
verzorgen.
Zutphen - Laren - Holten - Rijssen.
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Voor het omrijden van Laren via Lochem naar Rijssen laat u leerlingen extra betalen. Zij moeten nu
omrijden via Lochem en Goor. Dus twee extra overstappen en veel duurder. U zou kunnen overleggen
met de scholen om een "winterschoolbus" in te stellen. Tevens vragen we u deze leerlingen een apart
tarief te verstrekken die gelijk is aan de huidige prijs van Laren naar Holten vice-versa, al waar ze
geen verbinding hebben met de school in Rijssen.
Lijn 56.
De laatste rit van een bus, trein of tram kent altijd enige risico voor de reiziger. Ben je net even iets te
laat of is het vervoermiddel net even wat eerder vertrokken van beginpunt of halte dan heb je een
probleem. Vandaar dat velen liever de voorlaatste rit nemen. Dus verzoeken wij u om op lijn 56 de
uurdienst toch pas om 19.24 te laten eindigen.

Bus Rivierenland
Lijn 44.
Wij zijn verheugd dat u voor de belbus Zoelen een extra halte gaat inrichten. Het dorp Zoelen is echter
2 km lang en met één extra halte naast de huidige blijven de loopafstanden nog wel groot. Wij zien
graag nog enkele extra haltes verschijnen. Daarnaast zien we ook graag de halte Tiel Zoelensepad
weer in gebruik genomen worden. Wij ontvangen van u verder graag nog de concept-dienstregeling
van deze belbus. Wij gaan er daarbij van uit, dat de vertrektijden zo zijn opgesteld, dat in Tiel
aansluiting geboden wordt op de trein van en naar Arnhem.
Een alternatief zou kunnen zijn een buurtbusachtige verbinding over de route van de belbus zonder
vaste haltes waarbij mensen langs de weg kunnen aangeven in te willen stappen en in de bus waar ze
uit willen stappen.
Wij zijn tevreden, dat er met lijn 44 niet structureel via Medel gereden gaat worden. Wij worden graag
geïnformeerd over welke routewijzigingen u op specifieke ritten wilt doorvoeren. Wij verzoeken u de
mogelijkheid voor extra haltes op de Industrieweg wel te bekijken. Deze haltes kunnen nl. door alle
ritten bediend worden. Daarmee kan ook aan de vraag van andere reizigers dan werknemers van
Lander tegemoet worden gekomen.

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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