
 

Aan: Formateurs en statenleden 

 

Datum: 23 april 2019 

Betreft: rechten van mensen met beperkingen, vervoersmogelijkheden, bus problematiek Leusden 

 

Geachte informateurs en geachte statenleden, 

In het kader van uw besprekingen over een provinciale coalitie en een provinciaal coalitieakkoord 

vragen wij uw speciale aandacht voor het vervoer van mensen met beperkingen. Dit in het kader van 

de aangekondigde ontwikkelingen voor het doelgroepenvervoer en in het bijzonder voor de 

problemen die inwoners van Leusden ervaren met het busvervoer in Leusden. 

 

Vervoer van mensen met beperkingen 

Veel mensen met beperkingen, waaronder een toenemend aantal ouderen, maken gebruik van de 

regiotaxi. Deze vervoersvoorziening wordt vooral gebruikt door mensen met vrij ernstige 

beperkingen. Voor hen is het niet mogelijk om gebruik te maken van het regulier openbaar vervoer 

met treinen en bussen.  

Als het regulier openbaar vervoer slechter bereikbaar wordt, zoals in de zuidelijke wijken van 

Leusden-Centrum, zal de behoefte aan dit doelgroepen vervoer, ook voor mensen met minder 

beperking, toenemen.  

Als gevolg van marktwerking is het strekken van buslijnen een trend die in meer plaatsen speelt. 

Desondanks was het vorige provinciaal bestuur van plan de regiotaxi af te bouwen. In eerste 

instantie door het verminderen van de financiële bijdrage daaraan. En m.i.v. 1 januari 2024 wilde het 

vorige provinciaal bestuur zich geheel terugtrekken uit het doelgroepenvervoer.  

In dat beleidsvoornemen lijken onaantastbare financiële randvoorwaarden belangrijker te zijn dan de 

belangen van mensen die van vervoersmogelijkheden afhankelijk zijn. 

Wat de precieze gevolgen hiervan zullen zijn is nog niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat er 

dan een gat dreigt te ontstaan in de vervoersmogelijkheden voor mensen, waarschijnlijk vooral voor 

mensen wiens mobiliteit “te goed” is om via de WMO met de regiotaxi te kunnen en “te slecht” om 

van het bus- en treinvervoer gebruik te kunnen maken. 

Dit is een zorgelijke ontwikkeling die ook nog eens in strijd is met het VN verdrag voor gelijke rechten 

voor mensen met beperkingen. 

Busvervoer Leusden 

Sinds de invoering van de lopende concessie van Syntus rijden de lijnbussen niet langer door het 

zuidelijk deel van Leusden-Centrum. Voorheen liepen er door Leusden-Centrum twee buslijnen, lijn 

77 en lijn 78. Lijn 77 bediende de zuidelijke wijken, lijn 78 de noordelijke wijken en beiden reden een 
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deel van de route over de centrale as, de Noorderinslag. Een situatie waar iedereen behoorlijk 

tevreden over was. 

In de nieuwe lijnvoering werd lijn 77 opgeheven en werd lijn 78 vervangen door de nieuwe lijn 17, 

waarbij bovendien een stuk van lijn 78 (langs het winkelcentrum De Biezenkamp) werd geschrapt. 

Het gevolg hiervan is dat voor veel mensen in de zuidelijke wijken van Leusden-Centrum de bushaltes 

te ver weg zijn om daarvan nog gebruik te kunnen maken. Uit de cijfers over het aantal instappers 

per dag per bushalte voor en na de invoering van de concessie blijkt dat van de ca 325 instappers op 

de zuidelijke route voor de nieuwe concessie er ca 125 gebruik gingen maken van de nieuwe buslijn. 

Voor ca 200 mensen per dag was de bus klaarblijkelijk te ver weg. Uit enquêtes weten we dat 

daardoor mensen hun activiteiten buiten Leusden hebben moeten stoppen. 

Een bijzonder wrang aspect daarbij is dat in de ontwikkeling van Leusden er woningbouwplannen zijn 

gemaakt waarbij er veel appartementen etc. tbv ouderen zijn gepland in de directe omgeving van de 

beide winkelcentra. Een deel van die woningen is inmiddels gebouwd, een deel komt binnenkort 

gereed. Maar de buslijnen bij die woningen zijn weg. Bij de concessie verlening is duidelijk geen 

rekening gehouden met de woningbouwplannen binnen de gemeente Leusden.  

  

Wij vragen u daarom om bij het samenstellen van het provinciebestuur, het kiezen van een 

gedeputeerde voor het (openbaar) vervoer en bij het vaststellen van een nieuw collegeakkoord bij 

het onderwerp ‘openbaar busvervoer’ expliciet rekening te houden met: 

· het VN-verdrag waarin gelijke rechten worden toegekend aan mensen met beperkingen; 

· het in stand houden van geschikte vervoersmogelijkheden voor mensen met beperkingen;  

· de positieve maatschappelijke effecten van een evenwichtig openbaar vervoersysteem en 

uw keuzes niet enkel te baseren op financiële aspecten; 

· het terugbrengen van een evenwichtige ontsluiting van de woongebieden in Leusden (op 

korte termijn eventueel door een aanvullende tijdelijke voorziening). 

  

We zijn graag bereid om hier verdere toelichting op te geven. We willen, indien u ons uitnodigt, 

graag op 8 mei hierover met u in gesprek gaan. 

  

Namens de SMBL, met vriendelijke groeten 

 

Astrid van Ekeren, voorzitter SMBL 

Gerrit Wildeboer, voorzitter werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid 

Anne van den Dool, bestuurslid met portefeuille Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid 

 

Correspondentie svp via anne@vandendoolnet.nl  
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