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Een vraag stellen aan Provinciale Staten 
  

E-mail 

radamstra@hotmail.com 

Uw bericht 

Beste mevrouw/heer, 

Ik wil hierbij zeggen dat ik het Schandalig met een grote S vind dat de Provincie 
Utrecht heeft besloten dat buslijn 77 in Leusden komt te vervallen. Ongetwijfeld is 
uw besluit gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek (zoals tellingen doen buiten de 
spitsuren, welke halve zool verzint dit nou?) en u negeert voor het gemak de 2500 
handtekeningen die de SP heeft verzameld voor het behoud van de buslijn. Als ik 
met lijn 77 reis zijn er altijd andere mensen in de bus te vinden, er staan ook altijd 
minstens 4 mensen te wachten bij mijn halte. 

Heel bijzonder ook dat u wel geld over heeft voor het graven van greppels en maken 
van overbodige trappen aan de Grebbelinie als zijnde 'cultureel erfgoed' maar niet 
voor de bus ernaar toe! 

Het is niet in het belang van de Leusdenaren die u vertegenwoordigt, u breekt een 
belangrijk publiek goed af en voldoet daarmee niet aan de de maximale afstand van 
400 meter van woning naar halte. De afstand vanaf mijn huis aan de Rietspinner 
naar de bushalte waar u me wilt hebben (Noorderinslag) bedraagt 1,7 kilometer (!) 
en is 20 minuten lopen. Als er sneeuw ligt, gaat dat richting het dubbele. 

Een auto is geen goed alternatief voor mij, met telkens tijdelijke contracten loop ik 
het risico dat ik een eventuele auto bij de eerstvolgende ontslagronde weer kan 
verkopen. Maar wie weet koop ik er één, dat is dan zeer gunstig voor de CO2 
uitstoot. 

Ik dacht dat ik in een stad was gaan wonen, maar in uw visie is Leusden blijkbaar 
als een gehucht met 3 inwoners en heel veel platteland. Komt u zelf eens een reisje 
maken met lijn 77 zou ik zeggen, u kijkt uw ogen uit. 

Ik krijg vast een of ander nietszeggend antwoord van de secretaris, dankje de 
koekoek. 

Renée Damstra. 
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