PERSBERICHT
Reizigersorganisatie wil oplossing buurtbus Brummen
Vanwege een te groot aantal reizigers, wil Syntus met ingang van het nieuwe
jaar de eerste rit van de buurtbus Brummen – Zutphen schrappen. Omdat
buurtbuslijnen gereden worden met klein materieel worden de grenzen van het
maximum aantal reizigers overschreden. Een eenvoudige oplossing hiervoor is
volgens reizigersorganisatie ROCOV om te rijden met meer, of groter materieel.
Ben Mouw, voorzitter van het ROCOV, reageert verontwaardigd op de plannen
van Syntus: “Dit is werkelijk de wereld op zijn kop. In plaats van dat er meer of
groter materieel wordt ingezet op de buurtbuslijn vanwege de toeloop van veel
reizigers, heft Syntus de busverbinding op. De doelstelling van provincie en
vervoerder is om juist meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen. Dat
wordt op deze manier in het geheel niet bereikt. De reiziger is de dupe en staat
in de kou.”
Syntus heeft als slogan dat “de reiziger aan het stuur moet zitten”. Hiervan is
volgens het ROCOV in dit geval absoluut geen sprake. Ben Mouw: “Buurtbussen
zijn bedoeld voor plekken waar regulier OV onvoldoende reizigers trekt om een
reguliere lijndienst te handhaven. Dat door grote toeloop van reizigers nu op
bepaalde tijdstippen de vraag de verwachting overtreft, zou Syntus moeten
aanzetten tot het bieden van fatsoenlijk OV.”
ROCOV roept Syntus op om de rit niet te laten vervallen, maar om juist in te
zetten op het promoten van het OV door de inzet van meer c.q. groter materieel.
Alleen zo krijgt de reiziger het OV waar hij of zij recht op heeft.
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