MANIFEST
van het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV)
Gelderland - Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Inleiding
Tijdens de vergadering van het ROCOV Gelderland – Stadsregio van 17 maart 2011, is dit manifest
vastgesteld door alle aanwezige lidorganisaties van het ROCOV Gelderland – Stadsregio.
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio bestaat uit de volgende organisaties:
• ROVER,
• Samenwerkende Bonden van Ouderen Gelderland,
• Zorgbelang Gelderland,
• Fietsersbond afdeling Gelderland,
• Voorlichtings Advies Commissie Gelderland,
• Studentenvakbond AKKU,
• Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland,
• Gelderse Milieufederatie.
Missie
In algemene zin streeft het ROCOV naar het bevorderen van een veilig, kwalitatief, toegankelijk en
betaalbaar openbaar vervoer. Daarnaast hecht het ROCOV waarde aan het bevorderen van een goed
voor- en natransport teneinde de ketenmobiliteit te bevorderen.

Actieplan voor de periode 2011 - 2014
1. Alle kernen van Gelderland met een inwonertal van minimaal 1.500 inwoners zijn gedurende
de gehele dag ontsloten met een vorm van openbaar vervoer.
2. Alle bus- en treinstations, halteplaatsen en voertuigen voldoen aan het begrip Sociaal Veilig,
in die zin dat de reiziger zich “op z’n gemak” en daarmee veilig voelt.
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3. Bij concessieverleners en –houders staat de reiziger oftewel de klant centraal. Met andere
woorden, de klantgerichtheid is uitgangspunt van handelen bij het uitvoeren van alle openbaar
vervoer taken.
4. De reiziger wordt optimaal geïnformeerd met zowel statische als digitale berichten omtrent de
dienstregeling, tarieven en promotieacties.
5. Alle vervoerders zorgen voor een samenhangend openbaar vervoer systeem met inbegrip van
voor- en natransport door middel van OV-fiets / -scooter, auto (Green Wheels), “Treintaxi” etc.
Bij toekomstige aanbestedingen is dit aspect een absolute voorwaarde, waaraan offertes
dienen te voldoen.
6. De OV-Chipkaart biedt de reiziger optimaal gemak voor het deelnemen aan alle vormen van
openbaar vervoer tegen de meest voordelige prijs
De bovengenoemde actiepunten zullen voor het ROCOV leidend zijn bij het behandelen van
voorstellen van zowel de vervoersautoriteiten als de vervoerders.
Belangrijke wensen van het ROCOV Gelderland – Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de komende
jaren zijn:
•

Verbetering van de regionale spoorlijnen in de Achterhoek en in het bijzonder de
drukste regionale spoorlijn in Nederland, te weten de lijn Arnhem – Winterswijk. Om
een acceptabele dienstverlening te leveren zal in ieder geval de spoorlijn tussen
Doetinchem – Zevenaar verdubbeld moeten worden.

•

Het verbeteren van het HOV in Arnhem en Nijmegen, om aan de toekomstige
vervoersvraag te voldoen.

•

Gelet op de succesvolle invoering van de Valleilijn pleiten wij voor onderzoek naar
verlenging van deze lijn, zodat er sprake is van een doorgaande verbinding tussen
Arnhem en Amersfoort ( ev. Utrecht).

•

Reactivering en medefinanciering van de spoorlijn Nijmegen – Kleve gelet op de
potentie van deze lijn in het voorzien van de mobiliteitsbehoefte van inwoners aan
beide zijden van de Nederlands- Duitse grens.
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•

Het realiseren van toiletten in alle treinen, om alle reizigers een zo aantrekkelijk
mogelijk openbaarvervoersproduct te bieden.

•

Uitbreiding / verbetering van de dienstverlening naar ( regionale) bedrijventerreinen
teneinde het woon-werkverkeer optimaal te faciliteren.

•

Bevordering van de ketenmobiliteit om de reiziger naast de bus/treinreis ook een
voorziening te bieden voor het voor- en natransport bij zijn reizen. Hierbij zijn onder
andere goede voorzieningen als fietsenstallingen en opbergkluizen bij bushaltes op
knoop/transferpunten en treinstations van groot belang.

Wij verzoeken u uw invloed aan te wenden om ter bevordering van het openbaar vervoer in de
provincie Gelderland in de komende statenperiode tot realisering van deze reizigerswensen te komen.
Het ROCOV Gelderland Stadsregio is graag bereid een toelichting op dit manifest te geven en wil
graag met u van gedachten wisselen over de uitvoering van het openbaar vervoer.
Met vriendelijke groet,
namens het ROCOV Gelderland – Stadsregio

G.J. ( Ben ) Mouw, voorzitter
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Bijlage
Oprichting
Op 16 februari 2007 is de vereniging ROCOV Gelderland – Stadsregio opgericht om namens de
aangesloten consumentenorganisaties de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer binnen
de gehele provincie Gelderland te behartigen. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio bestaat uit de
volgende organisaties
• ROVER,
• Samenwerkende Bonden van Ouderen Gelderland,
• Zorgbelang Gelderland,
• Fietsersbond afdeling Gelderland,
• Voorlichtings Advies Commissie Gelderland,
• Studentenvakbond AKKU,
• Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland
• Gelderse Milieufederatie.
De basis voor de werkzaamheden van het ROCOV is gelegen in de artikelen 27 en 31 van de Wet
Personenvervoer 2000 (WP2000) alsmede in artikel 33 van het Besluit Personenvervoer 2000. In
deze artikelen is vastgelegd dat de vervoersautoriteiten en de vervoerders, in casu de
concessieverleners en de concessiehouders, verplicht zijn om consumentenorganisaties te informeren
over zaken op het terrein van het openbaar vervoer alsmede om op bepaalde terreinen advies te
vragen.

Algemene doelstelling van het ROCOV
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio maakt zich sterk voor een goed functionerend openbaar vervoer
in de gehele provincie. Het openbaar vervoer dient voor alle (potentiële) reizigers een oplossing te
bieden voor hun mobiliteitsbehoefte.
Deze mobiliteitsbehoefte kan ontstaan vanuit een tweetal functies, te weten:
1. Een economische functie: Vanuit economisch oogpunt vervult het openbaar vervoer een
belangrijke functie voor de bereikbaarheid van locaties op het terrein van volkshuisvesting,
bedrijvigheid, voorzieningen en recreatie.
2. Een sociale functie: Vanuit sociaal oogpunt vervult het openbaar vervoer een onmisbare
functie om reizigers, die niet over een andere vorm van vervoer kunnen beschikken, deel te
kunnen laten nemen aan het maatschappelijk leven.
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Ledenlijst
Lidorganisatie
AKKU
AKKU
Fietsersbond Gelderland
Fietsersbond Gelderland
Gelderse Milieufederatie
ROVER
ROVER
SBOG
SBOG
SBOG
VAC Wonen
VAC Wonen
VKK Gelderland
VKK Gelderland
VKK Gelderland
VKK Gelderland
Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang Gelderland
Onafhankelijk lid
Voorzitter

de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
mevrouw
de heer
mevrouw
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
De heer

T.
F.C.
M.
P.
A.
R.
J.
A. J.
T.B.
T.H.M.
L.
G.
T.
P.H.
H.T.M.
A.G.
P
Y.
Th.
G.J.

Douma
Bos
Dijke
van der Zouw
de Meijer
Krens
Schmal
Nossent
Koning
Wieland - Ruth
Davidse-Jonkman
Agelink
te Dorsthorst
Hulsegge
Derks
van Balen
den Duijf
van Geel
Arnoldus
Mouw
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