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Geacht College,
In opdracht van het ROCOV Gelderland ( - Stadsregio ) heeft mevrouw Van Westerop voor haar
afstudeerproject van de opleiding Bedrijfskunde MER op de Hogeschool Arnhem Nijmegen een
onderzoek gedaan naar de vervoersvoorzieningen c.q. vervoersvraag in de Achterhoek.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode september 2014 t/m januari 2015, met als afronding
de verdediging van de uitkomsten van haar onderzoek op 28 januari j.l. en een presentatie van de
belangrijkste uitkomsten in de plenaire vergadering van het ROCOV op 19 februari 2015.
Naast het doornemen van de nodige documentatie, het houden van interviews alsmede het uitzetten
van vragenlijsten bij dorpsverenigingen en scholieren van het Graafschapcollege heeft zij ook met
diverse organisaties uit het ROCOV gesprekken gevoerd.
Hieruit kwam nadrukkelijk naar voren dat het huidige Openbaar Vervoer wat betreft betrouwbaarheid
nogal te wensen overlaat; het halen van aansluitingen alsmede de vele storingen in de infrastructuur
op de spoorlijnen zorgen ervoor dat veel potentiële reizigers, voor zover mogelijk, andere
vervoersvormen prefereren.
Het verdient dan ook zeker aanbeveling voor alle betrokkenen om in te zetten op een robuust en
betrouwbaar vervoerssysteem met haalbare aansluitingen, goed vervangend vervoer bij uitval en
lange vertragingen, droge en veilige wachtruimten en adequate informatievoorzieningen.
Daarnaast wordt geconstateerd dat veel bushaltes zich niet op de meest logische plaatsen bevinden,
bv. niet in nabijheid van voorzieningen voor ouderen en personen met een beperking, voor wie het
lopen naar een halte meer problemen opleveren dan voor scholieren en studenten.
Tevens zijn er in de regio Achterhoek meer dan twintig kernen, die op dit moment geen Openbaar
Vervoersvoorziening kennen; het zou aanbeveling verdienen om te onderzoeken of hier niet een
latente vraag naar vervoer aanwezig is.
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Met veel genoegen bieden wij u hierbij een exemplaar van het Vervoersvoorzieningsplan voor de
Achterhoek inclusief bijlagenboek aan, met het verzoek om kennis te nemen van de inhoud,
conclusies en vooral de vermelde adviezen.
Graag zijn wij bereid om met u in gesprek te gaan over deze rapportage en zien uw reactie graag
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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