M4

Motie vreemd aan de orde inzake openbaar vervoer Renswoude
De raad van de gemeente Renswoude, in vergadering bijeen op 9 mei 2017;
gelet op artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad;
Overwegende dat
 Sinds december 2016 het busvervoer wordt uitgevoerd door het bedrijf Syntus
Utrecht;
 Dat sindsdien een aanzienlijk deel van de bussen van lijn X80 vanuit de richting
Scherpenzeel niet verder rijden dan restaurant De Dennen / rotonde Nijborg;
 Dat hierdoor passagiers uit Renswoude langs een onveilige weg (N224Utrechtseweg)
moeten lopen om bij de dichtstbijzijnde bushalte bij restaurant De Dennen te komen;
 Dat dit een onveilige bushalte zonder wachtruimte is in de berm tussen het fietspad
en een 80 km/uur-weg, zonder verhoogde instap;
 Dat op nog geen 500 meter afstand van de rotonde Nijborg de volgende
keermogelijkheid aanwezig is, namelijk de rotonde Barneveldsestraat en dat tussen
deze beide rotondes wel verhoogde instaphaltes met wachtruimtes aanwezig zijn;
 Dat Syntus Utrecht en de provincie Utrecht hierover al meerdere malen zijn benaderd
om dit probleem op te lossen;
 Dat door deze beide partijen is aangegeven dat eind 2017 een evaluatie van het
openbaar vervoerplan en de dienstregeling gehouden wordt, waarin dit probleem op
z’n vroegst aan de orde kan komen;
 Dat vanaf 5 maart 2017 toch wijzigingen/verbeteringen in de dienstregeling door
Syntus Utrecht zijn doorgevoerd;
 Dat blijkbaar toch tussentijds wijzigingen in de dienstregeling mogelijk zijn;
 Dat hierbij helaas niet de voorgestelde verbetering in Renswoude is meegenomen;
stelt het volgende voor:
 het college te verzoeken er bij Syntus Utrecht en de provincie Utrecht op aan te
dringen de geschetste verbetering in de dienstregeling voor Renswoude zo spoedig
mogelijk door te voeren en daarmee niet te wachten tot de evaluatie eind 2017.
 Dat commissie RF op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen hieromtrent of
dat de reacties van betrokken organisaties (provincie Utrecht en Syntus) aan de
commissie RF ter kennis worden gebracht.
en gaat over tot de orde van de dag.
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