Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2014-26
Datum: 10 maart 2014
Aan de voorzitter van de raad
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Handtekeningen spitslijn 241
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Zijn de opgehaalde handtekeningen (bijna 400) inmiddels aan Qbuzz overhandigd?
Wat was de reactie van Qbuzz op de handtekeningenactie? Is het besef inmiddels
doorgedrongen dat de roep om de terugkeer van de spitslijn steeds sterker wordt?
2) Heeft het college inmiddels ook al met buurgemeente Bunnik overlegd? Trekt u
samen ‘ten strijde’ om de spitslijn terug te krijgen? Ook uit Bunnik hebben we
inmiddels diverse steunbetuigingen ontvangen. Ook de busreizigers uit Bunnik
worden immers gedupeerd door het afschaffen van de spitslijn 241.
3) De PCG is inmiddels ook bezig om de zaak bij de provincie aanhangig te maken. Is
het college voornemens om ook die stap te zetten en in overleg te gaan met de
gedeputeerde?
Toelichting:
De PCG heeft met enkele inwoners een handtekeningenactie op touw gezet om de spitslijn
van Wijk bij Duurstede naar Utrecht weer terug te krijgen. De mensen voelen zich door het
huidige busvervoer in de kou gezet en binnen korte tijd zijn er bijna 400 handtekeningen
opgehaald. Deze handtekeningen zijn tijdens de laatste raadsvergadering door Jeanine de
Graaf overhandigd aan de burgemeester. Door het opheffen van de spitslijn is de reistijd
toegenomen, is er geen goede verbinding meer met het station in Bunnik en zijn de huidige
bussen overvol. Om mensen in bus te krijgen en te houden is hoogwaardig openbaar vervoer
nodig. We zijn benieuwd of de handtekeningen al zijn overhandigd aan Qbuzz en wat de
reactie was op de handtekeningenactie. Als er meer moeten komen horen we dat graag, er is
animo genoeg! Dit blijkt ook uit de reacties en de ‘likes’ op Facebook. Er komen ook
steunbetuigingen uit Werkhoven, Odijk en Bunnik. De PCG laat het er nog niet bij zitten!
Hans Marchal/PCG

