
AAN DE STATENLEDEN VAN PROVINCIALE STATEN UTRECHT: 

Wat vinden wij belangrijk, voor de provincie Utrecht en voor de regio Leusden / Amersfoort? 

 

Wij vinden vooral: Goed en bereikbaar Openbaar Vervoer heel erg belangrijk!!!!!! 

Veel mensen zijn hier, in een forensengemeente die Leusden nu eenmaal is, van afhankelijk. 

Wij zijn dan ook ernstig teleurgesteld in het Openbaar Vervoer van Leusden naar Amersfoort, zoals 
dat door Syntus sinds 11 december 2016 wordt uitgevoerd.  

Wij zijn 35 jaar geleden speciaal op deze plek in Leusden komen wonen, dicht bij een bushalte, 
omdat ik voor: werk, studie, mantelzorg, ontplooiing en familiebezoek, afhankelijk ben van goed en 
bereikbaar ov.  

Sinds 11 december 2016 is de woon-werkverbinding voor mij en vele andere Leusdenaren veel 
moeilijker geworden. De bus komt niet meer in de wijken, en wij moeten hele einden (13 minuten en 
soms meer!) lopen. Vooral met een laptoptrolley of zware tassen valt dat niet mee. Het woon-
werkverkeer kost mij nu gemiddeld 30 minuten extra per dag. Door een lichte visuele beperking kan 
ik niet fietsen en niet autorijden. Ik heb mij echter 35 jaar prima kunnen redden, en aan alles deel 
kunnen nemen.  

In de avonduren is het helemaal erg lastig, ook uit oogpunt van: sociale veiligheid. Het voelt onveilig, 
om in de late avonduren, (23:15/ 23:30 uur) vanaf de bushalte: 13 minuten door donker Leusden te 
moeten lopen, als vrouw alleen. Ik hoor dit ook van veel andere vrouwen in Leusden.  

Ik ben daarom sinds 11 december 2016 gestopt met: mijn avondstudie in Utrecht (7 colleges per 
maand); mijn Literaire Leesclub in Den Dolder; mijn bezoeken aan concerten en theater in Utrecht en 
Amsterdam; mijn bezoeken aan het Filmhuis in Amersfoort; familiebezoek, enz., enz.  Ook mijn 
mantelzorgtaken voor een familielid van 92 in Amsterdam hebben eronder geleden.  Tot 
teleurstelling van mijn familielid ben ik i.p.v. een maaltijd te bereiden en te blijven eten in 
Amsterdam, en zo rond 21:00 uur naar het station te reizen; sinds 11 december om 16:45 uur 
vertrokken, om niet te laat in Leusden te arriveren. Dat betekende dus eenzame avonden voor mijn 
familielid! 

Ik heb zelf de Regiotaxi een aantal keren geprobeerd: was geen succes!! Uren wachten op 
Amersfoort CS in de late avonduren, en vervolgens ook nog 40 minuten onderweg!  

Het verslechterde ov heeft zijn invloed in alle geledingen. Mijn man ging altijd met de bus naar 
Amersfoort CS en dan met de trein naar zijn werk. Nu gaat hij iedere dag met de auto. Het kost hem 
heen en terug veel te veel tijd. Iedere dag tenminste 30/ 25 minuten extra, sinds 11 december. En 
met hem tientallen andere Leusdenaren! 

Ik heb zelden zo’n saaie winter gehad als de afgelopen winter. Ik mis mijn sociale contacten. Vooral 
de 6 maanden studievertraging die ik sinds 11 december heb opgelopen baren mij zorgen! 

Als er in december van dit jaar niets veranderd, overwegen wij ons huis in Leusden komend voorjaar 
te koop te zetten; en iets anders te kopen in Amersfoort, dicht bij een bushalte!!! 

Van een plezierige gemeente om te wonen, is Leusden nu geworden tot een gemeente waarvoor 
gewaarschuwd wordt: ”Leusden? Daar moet je niet gaan wonen! Daar is het Openbaar Vervoer zo 
slecht!  Dan mag je wel een extra auto voor ieder gezinslid aanschaffen!!”. 



Kennissen kregen kijkers voor hun woning die te koop staat; mensen zijn afgehaakt vanwege het 
slechte ov. Hun kinderen zouden moeilijk naar de middelbare scholen in Amersfoort kunnen reizen.  

 

Wat wij niet begrijpen is: 

95% van de Leusdenaren wil graag de bus routes terug, zoals die door Connexxion tot 11 december 
2016 gereden werden (Buslijnen 77 en 78). En de gedeputeerde en Syntus zijn zo hardnekkig, zij 
weten niet van wijken.  

Woon-werkverkeer voor mensen van buiten Leusden is blijkbaar veel belangrijker, dan goed en 
bereikbaar ov voor de Leusdenaren! Bedrijventerrein de Horst is vanuit Amersfoort zeker 7 dagen 
per week, tot zelfs in de late avonduren, goed bereikbaar. En: in het zuidelijk deel van: Leusden- 
Centrum!!!!  Komt niet een bus!!!!!! Onvoorstelbaar! De hardnekkigheid waarmee Syntus en de 
gedeputeerde Mobiliteit, mevr. Jacqueline Verbeek- Nijhof,  hier aan vast houden geeft mij, en veel 
andere Leusdenaren, wel te denken! 

Wij willen helemaal geen hogere frequentie van bus 17 in de spits; wij willen dat wijken en 
winkelcentra in Leusden Centrum weer gewoon goed bereikbaar zijn!!! 

Het is niet te begrijpen, dat: jonge, vitale mensen, met EEN (straks ook nog gekoelde!)  Bus naar het 
UMC/ de Uithof in Utrecht kunnen reizen; terwijl oudere Leusdenaren, met DRIE (!!!) bussen naar het 
Meander Ziekenhuis moeten reizen!!! (Buurtbus (als deze al komt!); bus 17 naar Amersfoort CS; 
stadsbus naar Meander Ziekenhuis.  

Die buurtbus, rijdt immers nooit wanneer wij hem nodig hebben! Kost ook veel te veel tijd! Hij komt 
ook vaak niet opdagen, als hij uit Barnevel komt en een beetje laat is, slaat hij de lus in Leusden 
gewoon over! Kun je weer een uur wachten!  U had het geld voor deze bus beter meteen in het 
water kunnen gooien! Er zit geen hond in!  

En weer speciaal vervoer optuigen voor ouderen en mensen met een beperking, werkt ook  niet! 

Je kunt je echt niet altijd drie dagen van te voren vestleggen om ergens heen te gaan. Is  gewoon 
bespottelijk! 

STATENLEDEN: DOE HIER IETS AAN! DIT IS EEN SMEEKSCHRIFT! GEEF ONS ONS SOCIALE LEVEN 
TERUG!!!! 

 

 

 

 

 




