MOTIE
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
agendapunt 6. RV vaststellen kaderbrief 2019-2022
Onderwerp: Bus terug in alle wijken
Overwegende dat:











een grote meerderheid van de inwoners in Leusden voor goed en bereikbaar
openbaar vervoer in heel Leusden is;
uit enquêtes van de SMBL is gebleken dat onze inwoners de bus terug willen zien in
Zuidoost Leusden (route bus 77) en bij de Biezenkamp (deel van de route van bus 78)
er bijna 2600 handtekeningen zijn gezet voor terugkeer van de bus in deze wijken
uit een enquête van de SP is gebleken dat in die wijken 50% van de mensen na het
wegvallen van openbaar vervoer meer gebruik is gaan maken van de auto
Er op 20 april 2017 een motie raadsbreed is aangenomen waarin gesteld wordt dat
het OV voor een ieder bereikbaar moet worden zoals het geval was voor 11 december
2016;
Er op 15 juni 2017 een tweede motie raadsbreed is aangenomen met het verzoek een
evenwichtige mix van een verbindend en ontsluitend net, overeenkomstig de oude
lijnen 77 en 78 (desnoods in iets lagere frequentie) op te nemen in het vervoersplan
2018;
Er meerder malen zonder resultaat is ingesproken bij Provinciale Staten door
inwoners, belangengroepen, SP en raadsleden;
Zowel Syntus als Provinciale Staten onverschillig blijken te zijn voor de opvattingen
van College, Raad en inwoners van Leusden;
het vervoersplan 2019 in december 2018 ingaat terwijl er ten aanzien van het
bovenstaande niets is veranderd.

Verzoekt het college:




te laten zien dat de gemeente Leusden de bevolking serieus neemt ten aanzien van
goed en bereikbaar openbaar vervoer in heel Leusden;
als gemeente Leusden het noodzakelijke budget ter beschikking te stellen en het door
de gemeente zelf ontwikkelde alternatief (twee keer per uur de oude lijn 77 ) als
meerwerk in te kopen bij Syntus;
de dekking te halen uit de in het CUP geraamde gelden voor het infrastructurele
investeringsprogramma (CUP onderdeel 5.1b).
en gaat over tot de orde van de dag.
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