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Betreft: art. 37-vragen  

 

Datum:  4 december 2017    

 

Onderwerp:  Openbaar Vervoer – nieuwe dienstregeling  

 

Geacht College, 

 

De CDA fracties van Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben op grote 

schaal berichten ontvangen van bezorgde c.q. ontevreden inwoners over de 

nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Het betreft in onze regio vooral de 

buslijnen en de eventuele aansluiting daarvan op de treinen.  

 

De busverbindingen zijn verslechterd. Niet alleen zijn er buslijnen geheel verdwenen, 

ook is de frequentie flink afgenomen. Ook de aansluitingen op de trein zijn 

verslechterd. De enige buslijn die verbeterd is, is de “lijn 350”. Voor de verbindingen 

zijn tot op heden ook géén c.q. nauwelijks goede alternatieven gepresenteerd. Niet 

alleen de ouderen, maar ook de jongeren zijn hiervan de dupe. De ouderen worden 

hierdoor minder mobiel en de jongeren komen moeilijker op school. Dit kan natuurlijk 

niet de bedoeling zijn. Goed openbaar vervoer is essentieel voor de leefbaarheid 

van ons gebied.  

 

Mogelijke oplossingen liggen ook bij het inzetten van alternatieven. De CDA fracties 

denken hierbij aan het slim combineren van OV-Shuttles met het Omnibuzz vervoer.  

 

De CDA fracties van Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem doen dan ook een 

dringend beroep op de colleges van voormelde gemeenten om gezamenlijk bij de 

Provincie en Arriva nogmaals aan te dringen op overleg en op verbeteringen in de 

buslijnen.  

 

De CDA fracties hebben de navolgende vragen:  

 

1. Welke specifieke veranderingen van de dienstregeling zijn voor de gemeenten 

Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem van toepassing?  

 

2. Wat zijn de vorderingen met betrekking tot de eerder door de CDA fracties 

aangekaarte aandachtspunten? Zijn er al enige verbeteringen bereikt?  

 

3. De CDA fracties van Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem doen een 

dringend beroep op u om met de colleges gezamenlijk bij de Provincie en 

Arriva nogmaals aan te dringen op overleg en op verbeteringen in de 

buslijnen. Bent u bereid om aan het beroep gevolg te geven?  
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4. Deelt u de mening van de CDA fracties dat goed openbaar vervoer essentieel 

is voor de leefbaarheid van ons gebied?  

 

5. Deelt u de mening van de CDA fracties dat zeker in de spitsuren meer 

lijndiensten ter beschikking moeten staan?  

 

6. Bent u bereid om met de colleges gezamenlijk te zoeken naar alternatieven 

voor de weggevallen c.q. verslechterde lijndiensten?  

 

De CDA fracties denken hierbij onder andere aan het inzetten van OV-Shuttles 

en het Omnibuzz vervoer.  

 

 

 
Namens de CDA Fracties,  
 
John Coenen 
Fractievoorzitter CDA Vaals 
 
Roger Ritzen 
Fractievoorzitter CDA Eijsden-Magraten  
 
Marieke Nass 
Fractievoorzitter CDA Gulpen-Wittem 
 


