
 

 

Rondvraag PS vergadering 1 februari 2016  

 

Op maandag 11 januari heeft Syntus haar plannen voor het busvervoer gepresenteerd aan 

Provinciale Staten. Hierbij zijn wijzigingen in bestaande routes opgenomen. Het college van gemeente 

de Ronde Venen vreest dat de wijzigingen voor een deel van haar inwoners een forse verslechtering 

in de reismogelijkheden per openbaar vervoer betekenen. Naar aanleiding daarvan heeft de CDA 

fractie de volgende vragen: 

 

Aangaande de wijzigingen die zijn aangebracht: 

 

1) Is de dienstregeling voor Ronde Venen al beschikbaar? 

2) Zijn alle wijzigingen in lijn met de uitgangspunten in de aanbesteding? 

3) Is het toevoegen van een nachtbus (lijn 126) voornamelijk bestemd voor uitgaanspubliek, of 

worden hiermee diensten na 22:00 uur vervangen? 

4) Waarom rijdt lijn 126 niet door de kleine kern Abcoude en doet hij ook het AMC en daarmee 

ook de universiteit, en hogescholen (HvA en inHolland) niet meer aan (denk bijvoorbeeld aan 

kwetsbare ouderen die moeten overstappen, met de daarbij gepaard gaande gevoelens van 

onbehagen bijvoorbeeld op Station Bijlmer, alsook jongeren als een eveneens kwetsbare 

groep)? Het eerste is vooral van belang omdat Abcoude nu niet goed meer verbonden is met 

de rest van de gemeente waar het toe behoort. Is dit meegewogen? 

5) Nu voor lijn 126 een halte beoogd wordt ter plaatse van de carpoolplaats met de A2 maken wij 

ons zorgen over de sociale veiligheid ter plaatse. Op welke manier kan deze zorg worden 

weggenomen? 

6) Met welke onderbouwing is besloten tot het doen van deze wijzigingen waarbij directe 

verbindingen Abcoude-Wilnis-Mijdrecht vervallen, geven vervoersgegevens hier aanleiding 

toe? 

7) Wat is de aanleiding voor het besluit om lijn130 niet meer via bedrijventerrein Mijdrecht te 

laten rijden? 

8) Welke verbeteringen ten opzichte van de huidige dienstregeling zijn er opgenomen? 

9) In het verleden bleek dat een busstop bij station Abcoude bij het merendeel van de reizigers 

leidde tot een langere reistijd. Is dit nog zo? En geldt dit zowel voor lijn 126 als lijn 120?  

 

 

 

CDA - Jan Willem Jansen 

 

 

 

 




