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Geachte mevrouw Beukhof,
Door middel van dit schrijven willen we graag reageren op de ‘Agenda voor de structuurvisie Arnhem
2020, met een doorkijk naar 2040’. De opmerkingen die we maken betreffen hoofdstuk 3 van de visie,
met als titel ‘Arnhem Duurzaam bereikbaar’.
Allereerst denken wij dat de door u aangeboden agenda een prima aanzet is voor de op te stellen
structuurvisie. Desalniettemin hebben we als consumentenorganisaties een aantal opmerkingen, die u
kunt gebruiken voor het opstellen van de structuurvisie.
In de visie van het ROCOV moet bij het openbaar vervoer ingezet worden op een uitstekende
ketenmobiliteit. Dit houdt in dat het openbaarvervoerssysteem op zichzelf een samenhangend
netwerk moet zijn, waarbij de reiziger eenvoudig van A naar B kan. Naast het openen van nieuwe
haltes en stations – wat in uw agenda is beschreven – zijn ook uitstekende lokale en regionale
buslijnen nodig voor een goed functionerend openbaarvervoersysteem.
Bij ketenmobiliteit moet uiteraard niet alleen gekeken worden naar het openbaar vervoer op zichzelf,
ook andere duurzame transportmiddelen moeten perfect aansluiten in de gehele keten van vervoer.
Dit houdt in dat moet worden ingezet op goede en snelle fietsverbindingen naar
openbaarvervoerhaltes, met daarbij uitstekende overstapmogelijkheden van fiets op bus en trolleybus
. Volgens het ROCOV moet worden ingezet op haltevoorzieningen als fietsenstallingen, ev.
fietskluizen en eventueel bagagekluizen.
Het ROCOV hecht ook aan veilige stations- en halteomgevingen, waar de reiziger op een moderne
manier wordt geïnformeerd over zijn, of haar reis. In dat kader vinden wij goede DRIS-voorzieningen
van belang.
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In hoofdstuk 3 wordt gesproken van hoogwaardige regionale o.v.-verbindingen. We vinden het hier
van belang om op te merken wat wij onder een hoogwaardige o.v. verbinding (HOV) verstaan. In de
ogen van het ROCOV voldoet HOV aan ten minste twee kenmerken: allereerst wordt gebruik gemaakt
van een eigen infrastructuur, waarover voertuigen conflictvrij met het overige verkeer kunnen rijden.
Ten tweede moet sprake zijn van een hoge frequentie, waarbij reizen zonder bus- en spoorboekje
voorop staat.
Wij hopen dat onze opmerkingen worden meegenomen in de op te stellen structuurvisie en zien de
visie graag in een later stadium voor inspraak bij ons langskomen.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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