
bre 
AMENDEMENT - A.5.1 457/4,74 4 v56.:Ajassv 

i 
Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 30 september 2021 
Agendapunt 5. RV Mobiliteitsplan `Leusden kijkt vooruit' 

Onderwerp: aanvulling "versterken OV in Leusden" 

Ondergetekende(n) 

1. In te 

Mobiliteit 

Toevoeging 

beleidsvoornemens 

stelt/stellen voor beslispunt 1 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

stemmen met de in het Mobiliteitsplan `Leusden kijkt vooruit' geformuleerde 
en daarbij de in paragraaf 2.1 genoemde Duurzaamheidsladder 

als (specifiek) uitgangspunt te hanteren, waarbij papina 28 van het 
Mobiliteitsplan op twee onderdelen wordt aangevuld; 

punt 3 bii het onderwerp Versterken openbaar vervoer in Leusden: 
3. We blijven in de huidige overlegstructuren aandacht vragen voor het verbeteren van de 

bereikbaarheid en de toegankelijkheid van bus en bushaltes. Tevens zullen we blijven 
aandringen op een goed dekkend OV netwerk in de gehele gemeente. Bij aanbesteding 
van de buslijnen dient aandacht te zijn voor een betere spreiding van bushaltes, onder 
andere bij publieke voorzieningen, ouderenhuisvesting en nieuwbouw locaties. 

Toevoepinp van tussenzin in de alinea volpend op deze opsomminq: 
Met deze verbeteringsvoorstellen behouden we de sterke punten van de gestrekte snelle 
Iijnen, blijven we de sociaal maatschappelijke wenselijkheid van een goed dekkend OV 
netwerk benadrukken en bieden we iedere inwoner (inclusief Achterveld, Stoutenburg) de 
mogelijkheid van vervoer van deur tot deur (verbeteren we de oppervlakteontsluiting en 
station Hoevelaken). 

Toelichting: 
• 

• 

• 

zich 
voorziening 

vergrijzing 

Het doel van openbaar vervoer is om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven 
te verplaatsen om zodoende deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het is een 

voor alle inwoners. 
Het niet opnemen van een goed dekkend OV netwerk in het mobiliteitsplan zou daarnaast 
alle inspanningen om de bus terug te krijgen te niet doen. Van maatschappelijke 
organisaties, inwoners, alle politieke partijen tot het huidige college en burgemeester. 
Daarbij is het een visie document met een blik op de toekomst. Daar mag gezien de 

die onze gemeente te wachten staat en de duurzame doelstellingen die wij voor 
ogen hebben bereikbaarheid en toegankelijkheid van goed Openbaar Vervoer simpelweg 
niet ontbreken. 

S 

Annet 

 

... 


	Page 1

