
Toelichting bij de overhandiging van de petitie behoud buslijn 621

Geachte gedeputeerde,

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om hier vanmorgen namens een kleine schoolgemeenschap in

Arnhem te pleiten voor het behoud van buslijn 621.

Wie zijn wij?

Twee leerlingen, Lusanne Verschuur uit Ede en Bas Arkema uit Veenendaal. Beiden dagelijkse

gebruikers van buslijn 62L.

Mart Drogt, schoolleider bij Guido de Bres, en verantwoordelijk voor de vestiging in Arnhem.

Klaas de Jong, controller van de school met in zijn portefeuille het vervoer.

Cees Dorland, ouder van vijf tevreden schoolbusgebruikers. Mijn oudste zoon, inmiddels 29, ging in

L99B voor het eerst met de bus uit Ede naar Arnhem. Onze jongste dochter, Suze van L2, doet dat dit

schoolseizoen voor het eerst.

De verleiding is groot om hier een uitgebreíd verhaal te houden over mobiliteit,

aanbestedingsprocedures, bereikbaarheid en de waarde van een kleine school,

Dat ga ik niet doen.

lk wil namens leerlingen, ouders en de school in Arnhem een dringend beroep op u doen om ervoor

te zorgen dat ook na 11 december buslijn 621 blijft rijden.

Als gedeputeerde staat u voor bereikbaarheid en lage lasten.

Dat is precies wat u met buslijn 621 biedt aan leerlingen uit Ede, Lunteren en Veenendaal die in

Arnhem naar school gaan.

Het is een veilige en betaalbare manier om middelbare scholieren dagelijks te laten reizen.

Het alternatief is de trein. Daarin is de sociale veiligheid minder gewaarborgd.

En het is een duurder alternatief: het gaat bijna om een verdubbeling van het tarief.

De buslijn tussen Veenendaal en Arnhem past ook precies binnen de doelstelling die u in het

mobiliteitsplan 20L5-2028 hebt geformuleerd: vraaggericht openbaar vervoer en regionaal

verbindende buslijnen.

Wanneer de vraag gemiddeld groter is dan zes reizigers, kan er volgens u eigen beleid een buslijn

worden aangeboden.

Voor buslijn 621 hebt u volgend jaar voor veertig weken iedere werkdag's morgens en 's middags

dertig passagiers. Dat zijn de leerlingen van Guido de Bres in Arnhem,





Guido de Bres is een kleinschalige school voor vmbo en havo in Arnhem.

De school staat qua zorg goed aangeschreven in de regio.

Kinderen krijgen er zorg die niet altijd te vinden is bij grote scholen ('leerfabrieken') om de hoek.

LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het syndroom van Asperger en dyslexie

krijgen er voldoende aandacht.

Dat heeft een positieve invloed op leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten.

Bovendien gaat het om een school met een duidelijke eigen identiteit.

Ouders hebben er wat voor over om hun kinderen naar zo'n school te laten reizen. Maar dan moet er

wel een betaalbare en sociaal veilige buslijn blijven.

Bas en Lusanne zitten er al een aantaljaar op Guido de Bres in Arnhem

Hoe vinden jullie het op Guido de Bres?

Hoe belangrijk is buslijn 621 voor jullie?

Toen we in april als ouders door de schoolwerden geinformeerd over de plannen van Syntus met

buslijn 62L hebben we een petitie opgesteld voor Syntus en voor u als gedeputeerde. Het heeft even

geduurd voordat er een afspraak was, maar Bas en Lusanne willen die ondertekende petities graag

aan u overhandigen.

We hopen dat u de petitie goed zult lezen en gehoor wilt geven aan onze oproep:

Laat buslijn 62L ook na l-L december 2016 rijden ! ! !

Utrecht, 23 juni 201-6





PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621
Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na ll december 2016 buslijn 62f blüft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtergrond
ln Nederland zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeér belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de 

-

staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie utrecht staat het volgende:
Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende bustijnen en de kwatiteit van het openbaar
vervoer bliift hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid votdoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provlncies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC,s
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in ondenrvijs is een

groot goed. \Mj vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankeh¡kheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenveryoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voozieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en ondenrijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/vezorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
W'rjvezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 11 december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr, J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-N¡hof,

wü,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na l1 december 2016 buslijn 621 bl¡jft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtergl'ond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als hei laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 * 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De taagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de av-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in ondenuijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016)zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met busli.jn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staaÌ qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen kdjgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderuijsassistenten van Guido de
B¡es in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
ilchting het VSO. Om de ouderslverzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Vefzoeken
Wij verzoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van '1 1 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat bustijn 621 ook *a 11 december 2016 rijden!!!l!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PTT¡îII
STIITUD BUSL¡JN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 2016

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

eryoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 blijft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtg|grond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
vervoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
'1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staatqua zorgzeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Lzat.?tuxtrj* 62i ç*kra 1i *etember Ê*1Ë rijde::!!!!l

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BIHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 2016

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

wi¡,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van GuÍdo de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

eryoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bl¡jft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogefijkheden van het kind. Voorveelscholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de schoof door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het [aatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlìngen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vëNoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit ap ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regianaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vewoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scho[ieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Hei in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatiq
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3- Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016)zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaalgebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit ls een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in'leerfaúiieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderw'rjsassistenten van Guido de
3res in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leer[ingen, kinderen met concentiatiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dai heefl een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenveruoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de {sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgl
daar voor.

Verzoeken
Wij veaoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te csntinueren. Graag
horen wij van u wa1 u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 1'l december 20't6 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

eryoor te zorgen dat ook na l l december 2016 buslijn 621 bl¡¡ft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
vervoer).
De provincie wil zorgen vaar meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoag en betaalbaar. De laagdrempeligheid vpldoet aan de verwachtíngen van de ov-
reiziger.

De províncies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale funçtie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqume.ntatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voozieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2A17 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaalgebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een schoolwaar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4, Guido de Brès in Arnhem staat qua zotgzeü goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bijscholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderuvrjsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Vg.rzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na l1 december 2016 rijden!!!l!

Met vriendelij ke g roet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621.

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, aprit 2016

Geachte directie, geachte mevrouw VerbeelcNijhof,

wii,

ouders en leertíngen uitVeenendaal en Ede, docenten en sehoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zaÌ worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bl¡¡ft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naarscholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtersrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste

richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereíkbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappetijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebÌeven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 * 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vevoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reízen) ats het aanbod (welke route er wordt gereden en hae dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen vaor meer regionaal verbindende busliinen en de kwaliteit van het openbaar

vervoer btijft hoog en betaalbaar. De laagdrempelîgheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doeten:

1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet ondeniuijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in ondenrvijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen

inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqurnentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrechi wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het vaorzieningenniveau op een zo hoog mogetijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddetd zes reizigers per rit.
3- Met ingang van het schoolseizoen 20'16-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaalgebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en retatief goedkope manier van veryoer naar
een schoolwaar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfaùiieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderuijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen eruoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concenlratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen, Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlalen en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de oudersiverzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621zorgl
daar voor.

Verzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 ie continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 62'l ook na 11 deeember 20't6 rijden!l!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29leerlingen en hun ouders uii Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621.

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BÊ Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 blÜft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaãl en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln l.lederland zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste

richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk

punt. úet het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de

staat en de politiek iñ toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het

toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 -2028van de provincie Utrecht staat het volgende:

Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie

waar'naar toe reizen) als het aanbod (wetke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende busliinen en de kwaliteit van het openbaar

veruoer btijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-

reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:

1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet ondenruijs en ROC's.

2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderuvijs is een

groot goed. Wiivragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar

school reist.
3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen

inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Argumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voozieningeññ¡veau op een zo hoog molelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe conceséie is dat in i'ret oV-netwãrr, o:ï r¡nnus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2117 (augustus 2016izullén 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaalgebruik maken v1f 9e mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholeniemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manler u"n u"ro"'" n"",.
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kielen, vanwegJde identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnh.em.staat qua zotgzer';- goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leeilingen kunnen verdiinken in ,leerfaúiieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docentJn en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentiatiestoornissen, het
syndroom van Asperger.en dyslexie een eigen piek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op. de leerprestaties en beþerkt voortijdig schoolverlaten en-de duurdere uitstroom
richting het VSo. om de ouders/vezorgers ecÈrt keuzevr¡'nelo te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligneiO is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van ll december 2016 te continueren. Graag
horen wijvan u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 1i december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

fale¡s 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.

tr¡r -Ì

?B

€ct"



PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

w¡j,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 busliin 621 bl¡jft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
vervoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zotg zee-r' goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de oudersiverzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenveryoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgl
daar voor.

Verzoeken
Wij verzoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 11 december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.



PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bl¡jft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in d.e keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
vervoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet ondenivijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wijvragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arsumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk eãn lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3- Met ingang van het schoolseizoen2016-2017 (augustus 2016lzullen 2g leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van veryoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zotg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bijscholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdiinken in 'leerfaóiieken,,
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen eryoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentiatiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevriiheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid ié gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
Wijverzoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wijvan u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 11 december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Ntjhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-N'tjhof,

wû,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na ll december 2016 bustijn 62f H¡jft riiden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtergrond
ln Nederland zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de lçualiteit van het openbaar
vervoer blffi hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen vool voórtgezet onderwijs eñ ROC's
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankehlkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.



Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelíngen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efñciente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zotgzeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en ondenvijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOOleerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de oudersfuerzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Vezoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wijvan u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na 11 december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETITIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, aPril 201 6

Geachte d i rectie, geachte mevrouw Verbeek-N'tjhof ,

wi¡,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na l1 december 2016 buslijn 621 blfift riiden, zodat 29 scholieren

uit Veenendaãl en Ede dageliiks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem

kunnen bliiven reizen.

Achterqrond
ln l.¡eOerlanO zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste

richting en de mogelijkheden van nãt kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk

ôrni'ú.t r'ãt verðw¡nen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de

staat en de politiek ià toenemenOé máte gezien als het laatste overgebleven platform voor het

toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 -2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:

Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie

waar'naar toe reizen) ats hetâânbod (wetke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander

vervoer)' 
tl verbindende bustijnen en de kwatiteit van het openbaarDe provincie wil zorgen voor meer regþnae

veruoer bt'gft hoog en betaalbaar. DeTaagdrempeligheid votdoet aan de verwachtingen van de ov-

reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de.volgende_ maatschappelijke doelen:

1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.

2. Het waarborgen van de sociale functie vañ net openbaar veryoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. tÁ/¡ vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar

school reist.
3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen

inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan b'tj'





PET¡TIE
BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 2016

Geachte d ireclie, g eachte mevrouw Verbeek- N ij hof ,

w¡j'

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenli.in 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

vanzoeken u dringend

ervo€r te zorgan dat ook na f I december 2016 buslljn 621 blijft r[den, zodat 2g scholiergn
uit Veenendaal en Ede dagalijks naar scholengemaenschap Guidà de Brås ln Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achte¡qrond
ln Nederland zijn de oudersfuezorgers vrij in de keuze van aen school die aansluit bij de gewensle
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid eeir zeãr belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door dJ '
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laalsta overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie utrecht staat het volgende:
Het openbaar veruaer is vnaggericht, zowel in omvang van de vnag ¡wle willen wanneer met wie
waar naar tæ rcizen) als ñel aanbod (welke rcute er woñt geraden en hoe dat aanstuit op ander
vewoer).
Ðe prcviryj9 wil zorgen vær meer ßgionaal verþindende bustijnan en de tcwatiteit van het openbaar
veruoer bliift hoog en betaalbaar. De laagdrcmpaligheid voldoet aan de vemachtingen van de ov-
æiziger.

De provincies en de ve¡voerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet ondenrijs eñ ROC,s.2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaai vervoer. lnvesteren in ondenrijs is een
groot goed. ì/\fij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3' Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.

Arqumentatie





PET¡TIE

BEHOUD BUSLIJN 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

wii,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dr¡ngend

eryoor te zorgen dat ook na ll december 2016 busliin 62f b$ftr¡ide¡'¡ola! 29 scholieren

uit Veenendaãl en Ede dageliiks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem

kunnen bliJven reizen.

Achtergrond
¡ ã zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een schooldie aansluit bijde gewenste 

..

ricrriingãn àe ríroge¡ijkheden van nä mno. voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk

puri'ú"{ r,"iuãrð*¡jhen van het gangbare maatschappel'rjke middenveld wordt de school door de

ãt."ì 
"n 

o" politiek ¡ñ toenemenoã mãte gezien als hetlaatste overgebleven platform voor het

toekomstig burgerschap van onze leerlingen'

ln het mobiliteitsplan 2015 -2028van de provincie Utrecht staat het volgend.e:

Het openbaar vàruoer is vraaggericht, zowet in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie

waar'naar toe reizen) ais netâânbod (wetke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander

vervoer).
oe proiincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende bustiinen en de lcwaliteitvan het openbaar

veruoer btijft hoog en btetaalbaar. De-taagdrempetigheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-

reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de.volge¡de^maatschappelijke doelen:

1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en Roc's'
z. Het waarborgen uàn de sociale functie vañ het openbaai vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. rfuU vræen Oàarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar

schoolreist.g. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen

inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan b'tj'





Argumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. óe provincie Utrðcht wil het opánbaár vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met

maatschappelijke ontwikkelingeñ en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelij.k.niveau houden.

2. Een van'Oe uitgangspunteñ in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt

aangeboden wanñeei de vraag groter is dan gemiddeld zes_reizigers per_rit.
g. fvlät ingang van het scfroolséiãoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en

Veenendãallebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guído

de Brès in Arnhem te reizen. Dit is eenèfficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar

een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de

kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zotgzeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er

zorg die niet altijd te vinden is b¡ sóholen õm de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',

waãr minder ru¡mte is voor persóonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de

Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LwOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het

syndroom van Aspãrger en dyslexie een eigen piek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een

päsitieve uitwerkiåg õp de leãrprestatíes en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uítstroom

iicnting het VSO. dm'de oudeis/vezorgers echt keuzevrijheid te.geven, is scholierenv.ervoer van en

naar duido de Brès Arnhem nodíg waain de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt

daar voor.

Vezoeken
\ @ãken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december2016 te continueren' Graag

horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat busliJn 521 ook na f I december 20f 6 riidenlllll

Met vriendelijke groet,

Namens 2g leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido

de Brès.
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Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Ntjhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

w¡j,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

vetzoeken u dr¡ngend

eryoor te zorgen dat ook na ll december 2016 buslijn 621 bli¡ft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven rcizen.

Achtergrond
ln Nederland zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een schooldie aansluit bijde gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 -2028van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar veruoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route erwordt gereden en hoe dat aansluit op ander
vervoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal veñindende buslijnen en de l<waliteit van het openbaar
veruoer blffi hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet ondenrijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in ondenrijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
schoolreist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.





Aroumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voozieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaalgebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Amhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van veryoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Amhem staat qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandaeht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOOleerlingen, kinderen met concentratiestoomissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting hetVSO. Om de ouders/vezorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Vezoeken
Wj vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wijvan u wat u met onze petitie doet.

Met vriendelijke groet,

Namens 29leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.
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PETIT

B[htct,! D BUS|_¡.¡ f{ 621

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 20 1 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 62'1 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dr¡ngend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bl¡jft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achtergrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de venuachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.





Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrechtwilhetopenbaarvervoervraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizo en 2016-2017 (augustus 20'16) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een schoolwaar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staatqua zotgzeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat busËÊ.!n 63'l cok na'!"! decerxher 2&'T6 rijd*n!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.





P ETITI E

BEHOUD BUSLIJN 621"

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek- N ij h of ,

W¡¡,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bl¡¡ft rijden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/vezorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappetijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laaiste overgebleven platfonn voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteiisplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar veNoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wardt gereden en hae dat aansluit op ander
vervoer).
Ðe provincie wilzorgen voor meer regionaalverbindende bus[ijnen en de kwaliteit van het openbaar
veruoer bliift hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoelders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1 . De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderwijs is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, loegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.





iroumentatie
-eqen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
'. De orovincie Utrecht wil het ooenbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
,naaÌschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per ri'..

3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede e¡',

Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid orn met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer nâar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorg zeer goed aangeschreven in de regio. Kinderen krijgen er
zorg die niet altijd te vinden is bijscholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandachl. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoomissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouderslverzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Vezoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 1 1 december 2016 te continueren. Graag
horen wijvan u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 621 ook na '11 december 2016 rijden!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès.

L^"/nrn, r I aFo ( zot I
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Directie Syntus
Visbystraat 5

7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, aPril 201 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡J,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van ',l1 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 bliift rijden, zodat 29 scholieren

uit Veenendaãl en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem

kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederbnd zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste

richting en de mogelijkheden van hêt kind. Voor veelscholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk

punt. lüet het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de

staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het

toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie utrecht staat het volgende:

Het openbaar vevoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie

waar naar toe reizen) ats het-aânbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander

vervoer).
De proiincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende bustijnen en de kwaliteit van het openbaar

vervoer blijft hoog en betaalbaar. Delaagdrempeligheid voldoet aan de venwachtingen van de ov-

reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:

1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC',s.

2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in ondenruijs is een

groot goed. úll1 ur"g"n daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar

school reist.
3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg metde scholen

inzettenvanscholierenvervoerdraagthierduidelijkaanbij'





Arqumentatte
tegen Oéze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:

1. óe provincie Utrðcht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met

maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogelijk niveau houden'

2. Een van'de uitgangspunteñ in de nieuwe concessie is dat in het oV-netwerk een lijnbus wordt

aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reiagers per rit.
g. Ml-et ingang van het schoolséiioen2016-2017 (augustus 20'16) zullen 2g leerlingen uit Ede en

Veenendãal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido

de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar

een schoolwaar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de

kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorgzeü goed aangeschreven in de regio' Kinderen krijgen er

zorg die niet altijd te vinden is bij scholen óm de hoek. Leerlingen kunnen verdrinken in 'leerfabrieken',

waar minder ruimte is voor persóonlijke aandacht. De docenten en onderwijsassistenten van Guido de

Bres in Arnhem zorgen ervoor dat Lwoo-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het

syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een

p'ositieve uitwerking õp oe teérprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom

richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrijheid te geven, is scholierenvervoer van en

naar duido de Brès Arnhem nodig waaiin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgl

daar voor.

Verzoeken
\ /1'¡ \rerzoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december2016 te continueren. Graag

horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslzin 621 ¿eak ¡:¿t 11 {¿t:çemîs*r Z.JX* ritrde*llll\

Met vriendelijke groet,

Namens 2g leerlingen en hun ouclers uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guidc

de Brès

î* ¡f¡ R ossdr b¿n neltÅDr)
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PETITIE

ßEI-NÛtJ D BUSLIJ f{ 621.

Directie Syntus
Visbystraat 5
7418 BE Deventer

Provincie Utrecht
Gedeputeerde mevr. J. Verbeek-Nijhof
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ede-Veenendaal, april 20'1 6

Geachte directie, geachte mevrouw Verbeek-Nijhof,

W¡¡,

ouders en leerlingen uit Veenendaal en Ede, docenten en schoolleiding van Guido de Brès in Arnhem,

constateren

dat scholierenlijn 621 met ingang van 11 december niet gereden zal worden door Syntus

verzoeken u dringend

ervoor te zorgen dat ook na 11 december 2016 buslijn 621 blüft riiden, zodat 29 scholieren
uit Veenendaal en Ede dagelijks naar scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem
kunnen blijven reizen.

Achterqrond
ln Nederland zijn de ouders/verzorgers vrij in de keuze van een school die aansluit bij de gewenste
richting en de mogelijkheden van het kind. Voor veel scholen is de bereikbaarheid een zeer belangrijk
punt. Met het verdwijnen van het gangbare maatschappelijke middenveld wordt de school door de
staat en de politiek in toenemende mate gezien als het laatste overgebleven platform voor het
toekomstig burgerschap van onze leerlingen.

ln het mobiliteitsplan 2015 - 2028 van de provincie Utrecht staat het volgende:
Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen wanneer met wie
waar naar toe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander
veruoer).
De provincie wil zorgen voor meer regionaal verbindende buslijnen en de kwaliteit van het openbaar
vervoer blijft hoog en betaalbaar. De laagdrempeligheid voldoet aan de verwachtingen van de ov-
reiziger.

De provincies en de vervoerders willen graag werken aan de volgende maatschappelijke doelen:
1. De bereikbaarheid van scholen voor voortgezet onderwijs en ROC's.
2. Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer. lnvesteren in onderw¡s is een

groot goed. Wij vragen daarom ook aandacht voor een grote groep scholieren die dagelijks naar
school reist.

3. Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Het in goed overleg met de scholen
inzetten van scholierenvervoer draagt hier duidelijk aan bij.





Arqumentatie
Tegen deze achtergrond willen wij u wijzen op de volgende zaken:
1. De provincie Utrecht wil het openbaar vervoer vraaggestuurd inrichten, rekening houden met
maatschappelijke ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op een zo hoog mogel¡k niveau houden.
2. Een van de uitgangspunten in de nieuwe concessie is dat in het OV-netwerk een lijnbus wordt
aangeboden wanneer de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit.
3. Met ingang van het schoolseizoen 2016-2017 (augustus 2016) zullen 29 leerlingen uit Ede en
Veenendaal gebruik maken van de mogelijkheid om met buslijn 621 naar scholengemeenschap Guido
de Brès in Arnhem te reizen. Dit is een efficiente, veilige en relatief goedkope manier van vervoer naar
een school waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen, vanwege de identiteit, de kwaliteit en de
kleine schaal.
4. Guido de Brès in Arnhem staat qua zorgzeü goed aangeschreven in de regio. Kinderen kr¡gen er
zorg die niet altijd te vinden is bij scholen om de hoek. Leerlingen kunnen verdrtnken in 'leerfabrieken',
waar minder ruimte is voor persoonlijke aandacht. De docenten en ondenruijsassistenten van Guido de
Bres in Arnhem zorgen ervoor dat LWOO-leerlingen, kinderen met concentratiestoornissen, het
syndroom van Asperger en dyslexie een eigen plek en voldoende aandacht krijgen. Dat heeft een
positieve uitwerking op de leerprestaties en beperkt voortijdig schoolverlaten en de duurdere uitstroom
richting het VSO. Om de ouders/verzorgers echt keuzevrìjheid te geven, is scholierenvervoer van en
naar Guido de Brès Arnhem nodig waarin de (sociale) veiligheid is gegarandeerd. Buslijn 621 zorgt
daar voor.

Verzoeken
Wij vezoeken u dringend om buslijn 621 met ingang van 11 december 2016 te continueren. Graag
horen wij van u wat u met onze petitie doet.

Laat buslijn 63{ sok na'!1 decembsr 2$1ô rijdenl!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens 29 leerlingen en hun ouders uit Ede en Veenendaal, docenten en de schoolleiding van Guido
de Brès






