Amersfoort, 21-10-2020
Betreft: experiment met een kleine bus door het Soesterkwartier in Coronatijd
Aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. de heer A. Schaddelee,
Aan de leden van Provinciale Staten van Utrecht in de commissie Mobiliteit en Milieu.
Op 8 juni jongstleden stuurde ik namens het comité De bus komt zo, Soesterkwartier, Amersfoort, u
een openbare notitie, met argumenten waarin het comité u opriep om de discussie over de inrichting
van het OV in het Soesterkwartier na Coronatijd nu al voort te zetten.
Op 8 juli mochten wij van u vernemen dat de besprekingen over het onderwerp opgeschort zijn en
dat u van plan bent om op een later en meer geschikt moment de vervoerders op te roepen het
vervoerplanproces weer op te pakken. U wilt dan samen met Syntus en de gemeente het comité
daarbij betrekken. Echter, de huidige ontwikkelingen in Amersfoort en in de OV-sector zijn van
dien aard dat wij U een ander voorstel willen doen.
In onze reactie op uw brief van 8 juli schreven wij al: Wij spannen ons in om het busgebruik te
promoten, om redenen van duurzaamheid, veiligheid en sociale cohesie. De lage bezetting, die u
meldt in uw brief zien wij ook met lede ogen aan in de grote bus door de wijk. Een gemiddelde
bezetting van 6 personen pleit dan ook voor een kleine bus, zo nodig met gebruik van mondkapjes.
Zo'n kleinere bus is goedkoper in brandstof en schoner, rendabeler voor Syntus.
Ons voorstel is dan ook om zo snel mogelijk een experiment te starten met de door ons
voorgestelde ringlijn door de wijk. Nog langer doorgaan met de huidige dienstregeling én met de
inzet van alleen grote bussen is in onze ogen een zinloze geldverspilling en schaadt het milieu.
Naar verwachting krijgen we nog lang te maken met restricties van vervoer, maar blijft een groep
bewoners aangewezen op OV. Juist door nu met nieuwe initiatieven op dit gebied te starten menen
wij de apathie die er nu wel degelijk heerst, te kunnen doorbreken.
Daar komt ook nog bij dat de huidige onrust in de wijk vanwege het voorstel van de gemeente om
een weg door de Groengordel aan te leggen teneinde Kop van Isselt met het Soesterkwartier te
verbinden in het kader van de plannen langs Eem en Spoor, onze stimulering om meer en beter
gebruik te gaan maken van het OV. weinig goed doet. Verschillende bewonersgroepen wensen dat
de gemeente uitgebreid met hen in gesprek gaat over de toekomst van de wijk en de wegen
waarlangs de vervoersafwikkeling in de toekomst plaats moet gaan vinden.
Juist in de tussentijd zou met een kleine bus, regelmatig rondrijdend door de wijk ervaring kunnen
worden opgedaan over passend personenvervoer.
Met elkaar al voldoende redenen om opnieuw nu met alle relevante partijen voortvarend in gesprek
te gaan en aan de slag.Wij verzoeken u om snel hiertoe het initiatief te nemen, en hopen op spoedig
bericht daarvan.
Deze mail sturen wij ter kennisgeving uit aan het college en de gemeenteraad van Amersfoort en
aan de busvervoerder Syntus/Keolis en aan ROVER.
Namens het comité De bus komt zo,

