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Onderwerp: evaluatie lijnennet Leusden 2019 

Geachte heer / mevrouw, 

Onlangs hebben wij de evaluatie van het lijnennet van het openbaar busvervoer in Leusden 
ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze evaluatie ook bij u bekend is. 

Een belangrijke reden voor het uitvoeren van deze evaluatie was de brede zorg in Leusden 
over de impact van het opheffen van de goed gebruikte buslijn 77. Hierdoor is het zuidelijk 
deel van Leusden-centrum sinds december 2016 verstoken van openbaar busvervoer. 

Zoals u bekend hebben zowel de voltallige gemeenteraad als het college bij herhaling bij u 
aangedrongen op aanpassing van de lijnvoering. De Leusdense wens is en blijft een meer 
evenwichtige lijnvoering. In de huidige concessie is het accent te veel verschoven naar een 
verbindend netwerk. En daar ondervinden vele Leusdenaren de negatieve gevolgen van. 

Toen deze evaluatie werd aangekondigd is namens ons gevraagd ook nadrukkelijk aandacht 
te schenken aan de maatschappelijke gevolgen van het wegvallen van de lijnvoering in het 
zuidelijk deel van Leusden-centrum. 

Tot onze spijt moeten we constateren dat dit verzoek niet is overgenomen. In het 
evaluatierapport volstaat Syntus met de melding dat het aantal klantreacties een dalende lijn 
te zien geeft. En dat is ook verklaarbaar: naarmate de tijd vordert wordt de animo om een 
onderwerp onder de aandacht te houden immers vanzelf minder. Hieruit mag dus niet zo 
maar worden afgeleid dat de onvrede over de opgeheven buslijn verdwenen is. 

Tijdens onze contacten met inwoners krijgen wij nog steeds signalen dat het schrappen van 
buslijn 77 als een groot gemis wordt ervaren. Met name ouderen en minder-validen voor wie 
een wandeling naar de dichtstbijzijnde bushalte van de Noorderinslag te lang is zijn hiervan 
de dupe. 

Tot onze teleurstelling komen de negatieve gevolgen van de gewijzigde lijnvoering in de 
evaluatie onvoldoende uit de verf. Natuurlijk is het fijn om te horen dat het gebruik van lijn 17 
een stijgende lijn laat zien. 



Maar tegelijkertijd durven wij de vraag te stellen of deze groei volledig is toe te schrijven aan 
de nieuwe lijnvoering of dat deze (ook) te verklaren valt uit het verbeterde economisch 
klimaat. Het aantal kilometers van het autoverkeer is de laatste jaren immers ook significant 
toegenomen. 

U merkt dat wij verre van tevreden zijn over de wijze waarop deze evaluatie is ingestoken. 
Verder heeft het ons verbaasd en verrast dat aan vervoerder Syntus gevraagd is om haar 
eigen vervoerproduct te evalueren. En dat vinden wij hoogst onbevredigend. 

Omdat het gemeentebestuur van Leusden van mening is dat het aspect `klanttevredenheid' 
volstrekt onvoldoende uit de verf gekomen is doen wij een dringend beroep op u om GS op 
te dragen om in overleg met de gemeente Leusden een onafhankelijk onderzoeksbureau in 
te schakelen dat de opdracht meekrijgt om de maatschappelijke effecten van de gewijzigde 
lijnvoering in Leusden zo helder mogelijk in beeld te brengen. 

Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek doen wij nogmaals een dringend beroep 
op u om de lijnvoering in Leusden zodanig aan te passen dat alle Leusdenaren weer gebruik 
kunnen maken van het regulier openbaar busvervoer. 

Tenslotte vragen wij u, om ook bij de voorbereiding van de nieuwe concessie die eind 2023 
in moet gaan, gehoor te geven aan de Leusdense wens om te komen tot een evenwichtiger 
oppervlakteontsluiting. 

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad en het college van Leusden, 

G.J. Bouwmeester 
burgemeester 
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