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Onderwerp: dienstregeling openbaar busvervoer Syntus
Geachte heer Schaddelee,
Om te beginnen wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot gedeputeerde. Een van
de beleidsvelden die tot uw takenpakket behoort is Mobiliteit. Als portefeuillehouder verkeer
in de gemeente Leusden heb ik inmiddels mogen ervaren dat dit een complex maar
tegelijkertijd ook een uitdagend beleidsterrein is. Op provinciaal niveau zal dit allemaal een
stuk intensiever zijn. Bij deze wens ik dan ook u veel succes in uw nieuwe functie.
De reden dat ik u zo kort na uw aantreden al benader is een passage in het Coalitieakkoord
2019-2013 'Nieuwe energie voor Utrecht' die mij aansprak. Deze passage, die betrekking
heeft op het openbaar vervoer, luidt als volgt: om het huidige aanbod (omvang en kwaliteit)
van het OV op peil te houden maken we voor de periode tot 2023 extra geld vrii. Ook is dat
budget erop gericht om de dienstregeling te verbeteren OP locaties waar de bereikbaarheid
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Als voormalig statenlid is het u bekend dat de gemeenteraad van Leusden niet gelukkig is
met de lijnvoering van het openbaar busvervoer van en naar Leusden. Dat de frequentie op
de nieuwe gebundelde lijn 77 aanzienlijk is verhoogd is zonder meer een pluspunt. Maar de
keuze voor het strekken van de Leusdense lijnen is helaas wel ten koste gegaan van de
lijnvoering door het zuidelijk deel van Leusden-centrum. Daar zijn de lijnbussen uit het
straatbeeld verdwenen. En dat wordt door velen nog steeds als een groot gemis ervaren.
Daarom ben ik hoopvol gestemd wat betreft de interpretatie van de laatste zin uit de hiervoor
aangehaalde passage.
Ik vertrouw er dan ook op dat de middelen die GS willen vrijmaken om de bereikbaarheid
van het openbaar vervoer te verbeteren ook worden aangewend om de lijnvoering in
Leusden meer in evenwicht te brengen. Ik kan u verzekeren dat de voltallige gemeenteraad
hier hetzelfde over denkt.

Uiteraard ben ik graag bereid onze wensen nader toe te lichten. Ik kijk met belangstelling uit
naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
namens burgefneester en wethouders van Leusden,

Wim Vc
wethopfê^r^erkeer gemeente Leusden
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