
Commissie Milieu en Mobiliteit 15 september 2021

De fractie van het CDA heeft de volgende vraag ingediend:

Het CDA heeft uit Vijfheerenlanden veel berichten gekregen over de busverbinding tussen 
Tienhoven/Ameide (via Lexmond en Vianen) naar Utrecht en vice versa. De brief van VHL lokaal heeft 
ook betrekking op deze verbinding. In de avonduren (vanaf 18.00) is er geen adequate en veilige 
busverbinding meer aanwezig. Vóór corona was er een goede busverbinding (lijn 94), tijdens corona 
is deze opgeheven en in het nieuwe concept Vervoersplan 2022 is de avondbus helemaal niet meer 
opgenomen. Dit is een groot gemis voor de genoemde dorpen in Vijfheerenlanden, waar onze jeugd, 
ouderen en werkenden het OV hard nodig hebben. Er is brede steun voor de oproep van de Stichting 
Ameide Duurzaam om deze buslijn weer in ere te herstellen. De oproep is ondertekend resp. wordt 
ondersteund door:

 Oranjevereniging Beatrix, met ruim 800 leden in Ameide en Tienhoven (bericht van 21 juli 

2021)

 Jong Termei, die culturele activiteiten organiseert voor de jeugd in de omgeving (brief 14 juli 

2021)

 De Bewoners Commissie Beatrixflat, die een grote groep ouderen vertegenwoordigd die 

woonachtig in Open Vensters of familieleden, hinder ondervinden van het ontbreken van de 

busverbinding (10 juli 2021)

 Passage, de lokale protestantse vrouwenvereniging met ruim 100 leden (reactie van 29 juli 

2021)

Het CDA heeft de steunbetuigingen van deze organisaties ontvangen en mogen deze ter beschikking 
stellen aan het college. We concluderen dat er brede steun betuigd is voor de oproep om de 
busverbinding te herstellen. Er is tegelijk begrip voor de afwegingen die gemaakt moeten worden 
wat betreft het OV. Daarom wordt een ‘veegbus’ als optie gezien, waarbij een rechtstreekse 2-
uursdienst in de avonduren gaat zorgen voor de veilige reguliere verbinding met Utrecht in de 
avonduren.  

We vragen: 
 Is de gedeputeerde op de hoogte van deze oproepen?

Onderkend hij het belang van het OV en van deze busverbinding in de avonduren door het 

buitengebied van de gemeente Vijfheerenlanden, gezien de belangen van jeugd, ouderen en 

werkenden? Is hij bereid om deze te herstellen of een ‘veegbus’-verbinding mee te nemen in de 

besluitvorming over het Vervoersplan 2022?


