Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 11 juli 2014
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: M. Petri
Onderwerp: Spitsbuslijn 241
Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te
beantwoorden:
1. Kunt u aangeven op welke wijze gereageerd is op de mail van de BRU van 17 juni
2013 en op welke wijze u in voorkomende situaties voortaan zult reageren?
2. Op welke wijze zult u voortaan de reactie van de gemeente met betrekking tot
vervoersplannen openbaar vervoer toetsen aan de ervaringen van de gebruikers van
het openbaar vervoer?
3. Zult u de voortgang van het onderzoek van Qbuzz bewaken en de uitkomsten delen
met de raad?
4. Wilt u druk uitoefenen zodat bij halte Zijldreef fietskluizen alsnog worden geplaatst?
5. Op welke wijze borgt de gemeente Wijk bij Duurstede dat zij invloed heeft op het
cruciale openbaar vervoer vanuit Wijk bij Duurstede nu zij geen stem heeft bij het
BRU?
(evt)
Toelichting: Zoals u weet heeft de PCG enige tijd geleden u vragen gesteld over het
plotseling verdwijnen van de spitslijn bus 241 naar Utrecht. Naar aanleiding van de
beantwoording van de vragen en de hoeveelheid reacties van het publiek (even in herinnering
373 handtekeningen) heeft de PCG contact gezocht met de beleidsmedewerker
verkeer/vervoer de heer Kylstra en de heren van Qbuzz en de BRU.

1. Op 17 juni is per mail de beleidsmedewerker M. Kylstra door het BRU geïnformeerd
op het nieuwe vervoersplan van Qbuzz. Hiervoor werd de gemeente Wijk bij
Duurstede in de gelegenheid gesteld inspraak te hebben over het voornemen buslijn
241 op te heffen. Kunt u aangeven op welke wijze hierop gereageerd is en op welke
wijze u in voorkomende situaties voortaan zult reageren?
2. Op welke wijze zult u voortaan de reactie van de gemeente met betrekking tot
vervoersplannen openbaar vervoer toetsen aan de ervaringen van de gebruikers van

het openbaar vervoer?
3. Qbuzz heeft in het gesprek aangeboden opnieuw onderzoek te doen naar het gebruik
van de bus 41. Met name veel kinderen die een school de Passie in Lunetten bezoeken
zijn de dupe geworden van het verdwijnen van de spitslijn. Zult u de voortgang van
het onderzoek bewaken en de uitkomsten delen met de raad?
4. Veel reizigers die voorheen met spitslijn 241 reisden tot station Bunnik kunnen geen
gebruik meer maken van de fietskluizen op station Bunnik. Als het terugdraaien van
het afschaffen van de spitslijn niet mogelijk is wilt u dan druk uitoefenen zodat bij
halte Zijldreef fietskluizen alsnog worden geplaatst?
2. Hoogwaardig openbaar vervoer is van levensbelang voor de Wijkse samenleving.
Door het opheffen van de spitslijn is de snelheidswinst die bereikt is door het
aanleggen van een busbaan langs de provinciale weg flink onder druk komen te staan.
Op welke wijze borgt de gemeente Wijk bij Duurstede dat zij invloed heeft op het
cruciale openbaar vervoer vanuit Wijk bij Duurstede nu zij geen stem heeft bij het
BRU?

