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Betreft: rol Avan inzake OV

Arnhem, 27 juli 2017

Geachte heer Boone,
In reactie op uw bovengenoemde brief van 13 juni j.l. delen wij u het volgende mede.
Wij onderkennen het gegeven dat uw organisatie is geconfronteerd met het nogal starre
standpunt van de provincie Gelderland omtrent het begrip OV en de toepassing daarvan
binnen het doelgroepenvervoer.
Met het oog op het voornemen van de provincie op basis van de OV Visie om de regio’s een
grote rol in het zgn. Flexnet te geven, zullen wij dan ook de provincie Gelderland aanspreken
op deze, naar onze mening, kortzichtige opvatting!
Het ROCOV Gelderland en de RAD regio Arnhem Nijmegen zijn content met het gegeven
dat u in de laatste alinea van uw brief aangeeft dat er, ik citeer “er blijven geen reizigers
staan! De deelnemende gemeenten zullen in die gevallen zorgdragen voor een passende
oplossing om dit mogelijk te maken”.
De vraag rijst wat deze passende oplossing is en of alle gemeenten dezelfde oplossing
zullen toepassen, kortom de nodige onduidelijkheid en geen algemeen standpunt c.q. besluit
hoe in de regio Arnhem Nijmegen zal worden omgegaan met reizigers in een rolstoel, die in
specifieke gevallen c.q. situaties een beroep doen op vervoer door uw BVO.

Graag zouden wij van u een heldere en duidelijke gedragslijn vernemen omtrent het
meenemen van reizigers in een rolstoel zonder WMO indicatie/pas!

Wij zien uw reactie graag z.s.m. doch uiterlijk over vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen en de
consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,
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