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Betreft: Advies dienstregeling Breng 2016

Arnhem, 22 september 2015

Geachte heer Lieven,
Het ROCOV Gelderland betreurt het dat het bespreken van de dienstregeling 2016 ten gevolge van
de overdracht van de Stadsregio-organisatie naar de provincie in een snel tempo uitgevoerd moest
worden. Aan een uitvoerige bespreking met Hermes zijn we daardoor niet toegekomen. We hopen dat
dit de komende jaren beter zal gaan.
De plannen zijn nog niet doorgesproken met de diverse gemeentes. Mochten er n.a.v. die gesprekken
nog enkele grotere wijzigingen plaatsvinden dan zou het ROCOV graag willen dat die alsnog worden
voorgelegd.
Bezuinigingen.
De provincie heeft hieraan geen eisen gesteld. In principe wijzen we daarom bezuinigingen voor 2016
af.
Hieronder lichten we het advies per regio en per lijn toe.

Regio Arnhem/Liemers/Betuwe
Trolleylijnen.
Als er op zaterdag- of zondagmorgen een trein arriveert in Arnhem dient men even later te kunnen
beschikken over een busaansluiting. Dat de verdichting van de dienstregeling van halfuurdienst naar
een kwartierdienst op een later tijdstip geschiedt, is akkoord.
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Lijn 1.
De afstemming tussen de lijnen 1 en 29 dient zodanig te zijn dat niet 2 bussen vlak na elkaar rijden en
lijn 29 op het gezamenlijke traject bij alle haltes stopt; anders blijft een deel van de haltes slechts twee
bussen per uur houden. Is aan beide voorwaarden voldaan, dan kunnen wij akkoord gaan.
Lijn 4.
Voor Malburgen-West adviseren we dringend een kwartierdienst in de spits te handhaven.
Er dient een goede afstemming te komen tussen de lijnen 2 en 4 in de Laar Oost.
Lijn 8.
In de spits is een snelle verbinding tussen Rijnpoort en Arnhem CS via de Nelson Mandelabrug zeer
gewenst.
Vanuit Arnhem Zuid kan men straks niet meer naar de Markt in Arnhem. Een alternatief daarvoor kan
lijn 14 zijn. Bij het Airborneplein kan deze lijn afbuigen naar de Markt (markt) en de zuidelijke
centrumroute volgen.
Gewenst is een oplossing voor de te grote loopafstanden in de Vogelwijk: 400 meter is de
standaardafstand. Die grens gaat bij het wegvallen van lijn 8 overschreden worden. Een ander groot
probleem is dat in deze wijk veel mensen wonen met een indicatie voor het doelgroepenvervoer. De
gemeente Arnhem streeft ernaar om een verschuiving van doelgroepen- naar regulier openbaar
vervoer te bewerkstelligen. Verdwijnt de bus uit de Vogelwijk (en deel Klarendal) dan wordt deze
ontwikkeling doorkruist. Het ROCOV Gelderland adviseert negatief over het verdwijnen van de bus uit
de Vogelwijk.
Lijn 9.
De rotonde aan het eind van de Beekhuizenseweg in Velp is prima voor de bus, maar minder goed
voor passagiers die moeten overstappen op lijn 43. Het is zeer aan te bevelen om heen of terug de
Rembrandtlaan te gebruiken zodat de bus bij een van de twee daar aanwezige haltes kan stoppen.
Aan de noordzijde van deze halte is misschien te weinig ruimte doordat lijn 1 een groot gedeelte van
ruimte en tijd (eindhalte) daar in beslag neemt.
Lijn 34 en 35.
Het is jammer als de ontwikkeling van groei van deze lijnen gestopt wordt door deze niet meer in het
weekend te laten rijden. Handhaven bestaande situatie is het ROCOV-advies.
Lijn 44.
Lijn 44 zelf is geen probleem, maar wel dat in het weekend en avonduren Presikhaaf III geen OV meer
heeft. Daarvoor moet wel een oplossing worden gevonden.
Het instellen van lijn 44 geeft de mogelijkheid lijn 43 een wat andere route te geven. Na een
overstapmogelijkheid tussen de lijnen 43 en 44 op het Lange Water kan lijn 43 via de Laan van
Presikhaaf (misschien wat lastig bij de aansluiting op Velperweg) of de Johan de Witlaan naar Arnhem
CS. Dat is voor reizigers uit de gemeente Rheden veel aantrekkelijker.
Lijn (3)52.
Het is wat vreemd als iemand bij een halte staat langs de route van de oude lijn 52 en de lijndienst
rijdt door daar hij nu nummer 352 heeft (aanduiding voor HOV). Daar graag flexibel mee omgaan.
Lijn 63.
De passagiersdaling is niet dusdanig dat het rijden van deze bus in de vakanties onverantwoord is.
Alternatieve omreisroutes zijn veel duurder voor de reizigers.
Advies: handhaven tijdens vakanties.
Lijn 64.
Handhaven in de spits en schoolspits.
Lijn 65
Met tegenzin akkoord.
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Lijn 73.
Akkoord.
Lijn 74.
Inkorting tot Huissen – Velp akkoord, maar wel graag blijven rijden in de schoolvakanties, al of niet
met kleiner materieel. Alternatieve reisroutes zijn veel duurder voor de reizigers.
Lijnen 300 en 331.
Bij geen kwartierdienst tijdens vakanties is geen sprake meer van HOV-kwaliteit. De kracht van een
dergelijke lijn is de hoge frequentie en het “busboekjeloos” rijden. Dit voorstel wijzen wij af.

Regio Nijmegen
Lijn 1.
Niet meer ’s avonds en op zondag is akkoord.
Lijn 5/11.
Het doorrijden van lijn 5 naar Tiberiuslaan in Beuningen en het vervangen van de verbinding Nijmegen
Dukenburg – Beuningen Tiberiuslaan (nu lijn 11) door een “taxidienst” is akkoord.
Lijn 7/11.
Het vervallen van lijn 7 is deels akkoord nu lijn 11 op ma t/m vr de bediening van Lindenholt Oost
overneemt en lijn 13 Bijsterhuizen gaat bedienen. Na ongeveer 19:00 uur en tijdens delen van het
weekend vervalt de bediening van Lindenholt Oost. Dit vinden we niet acceptabel en vragen Hermes
hiervoor een oplossing te vinden.
Ook vragen we aandacht voor de bediening van de scholen aan de Energieweg in Nijmegen nu alleen
lijn 89 daar overblijft. Ook de ontsluiting van het P+R Nijmegen-West verslechtert door het wegvallen
van lijn 7. Hoewel dit terrein matig gebruikt wordt, vinden wij het jammer dat deze “keten”, die zich nog
moet gaan bewijzen, door deze maatregel bemoeilijkt wordt. Een ander nadeel van het vervallen van
lijn 7 is dat een deel van Nijmegen-West, rondom de Energieweg, tijdens de weekenden geen bus
meer heeft, omdat lijn 89 dan niet rijdt. Wij vragen Hermes ook hiervoor een oplossing te zoeken.
Lijn 9.
Spitsverdichting ochtendspits akkoord.
Lijn 12.
Beperken van deze lijn tot spitslijn en combineren met lijn 11, die vanuit Druten gaat rijden, is akkoord.
Lijn 13.
Omrijden via Bijsterhuizen is akkoord.
Lijn 25.
Opheffen akkoord. Wel graag kijken naar goede overstapmogelijkheden tussen lijn 5 enerzijds en de
lijnen 3 en 9 anderzijds.
Lijn 57.
Handhaving is akkoord.
Lijnen 85 en 89.
Uitbreiding uiteraard akkoord.
Lijn 99
Eerder beginnen met de spitsverdichting ‘s middags is akkoord.
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Algemeen
Het ROCOV Gelderland verzoekt Hermes om in de toekomst zowel bezettingscijfers als wijzigingen in
de DRU’s bij de plannen te voegen, zodat een beter afgewogen advies gegeven kan worden.
Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren. M.b.t. het werven van reizigers zullen
ook de nodige inspanningen op marketinggebied verricht moeten worden.
Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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