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Geachte raadsleden
Op de gemeenteraadsvergadering van a.s. donderdag komt een motie van de SP (motie
vreemd-3 SP ROCOV) over de bussenproblematiek aan de orde.
Met name vanuit het belang van de ouderen en mensen met een beperking die in het
zuidelijk gedeelte van Leusden Centrum wonen verzoeken wij u deze motie te steunen. Wij
vinden dat goed openbaar vervoer - zoals dat daar een aantal jaren geleden het geval was een van de voorwaarden is voor mensen om mobiel te blijven en aan het maatschappelijk
verkeer te kunnen deelnemen.
Het ontbreken van adequaat busvervoer in het zuidelijk deel van Leusden Centrum is voor
veel mensen daar een groot probleem, met name voor ouderen en mensen met een
beperking.
Het zou interessant zijn of er een relatie is tussen eenzaamheid en het ontbreken van goed
openbaar vervoer.
Uit de wandelgangen begrijpen we dat de meeste partijen niet staan te trappelen om deze
motie te steunen vanuit een gedachte dat de strijd is gestreden. Maar gezien het belang van
bovengenoemde inwoners zou dat jammer zijn en het zou vreselijk jammer zijn als de
eenstemmigheid die over dit onderwerp in de vorige raad bestond nu zou worden
afgebroken.
Het moet o.i. voor iedereen in en buiten Leusden duidelijk blijven dat Leusden het heel erg
oneens is met de provincie.
Elk jaar komt er weer een jaarplan voor de bus; er zijn diverse ontwikkelingen -zoals de bouw
van veel senioren woningen waar vroeger een bus reed – waardoor het zinvol is om de
gedachten rijp te maken voor een wijziging van het jaarplan.
Een gesprek met het ROCOV kan nuttig zijn, waarin we het belang naar voren brengen van
goed vervoer voor veel mensen in het zuidelijk gedeelte van Leusden Centrum, met name
voor ouderen en mensen met een beperking.
Het door de heer Lonink volgens het AD genoemde juridische argument is puur de provincie
napraten, want de door Leusden gevraagde oplossing past ook heel goed in het programma
van eisen.
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