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Uw kenmerk: Uw datum: Ons Kenmerk: RGS414
Onderwerp: overlast als gevolg
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Geachte heer Mulder en mevrouw Hegeman,
Allereerst onze dank voor het uitgebreide antwoord op onze vragen rond de storingen van de laatste
weken op het traject Arnhem – Winterswijk.
Ondanks dat de prestaties op deze lijn ten opzichte van het verleden zeker verbeterd zijn, komen er,
op het spoortraject Arnhem – Zevenaar nog regelmatig sein- en wisselstoringen voor. Een paar weken
terug zelfs meerdere in één week, met als dieptepunt donderdag 22 januari, toen er 53 treinen zijn
uitgevallen!. Hierdoor kwamen leerlingen te laat op school en volwassenen te laat op hun werk of
andere belangrijke afspraken. Ook is zo nu dan sprake van kapotte treinen.
Reizigers kunnen hierdoor niet vertrouwen op de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Dit is vooral
kwalijk voor scholieren en mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De vele ontvangen
reacties van reizigers zijn reden voor ons om u aan te spreken op uw verantwoordelijkheid voor een
robuuste en betrouwbare dienstverlening op dit traject. Zoals reeds vaker door ons bepleit, is een
verdubbeling van het spoor tot Doetinchem een absolute noodzaak om calamiteiten te kunnen
opvangen.
Advies
Wij doen een dringend beroep op u om samen met de vervoerders Arriva en Breng afdoende
maatregelen te nemen om storingen aan wissels en seinen alsmede uitval van treinen te voorkomen
c.q. tot een minimum te beperken.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze adviesbrief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.

1

Uw reactie op deze brief zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland
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