Provincie Utrecht
Tav Sjaak Doornekamp
postbus 80300
3508 TH Utrecht
Utrecht, 22 september 2010
Betreft: DRIS-panelen
Geachte heer Doornekamp,
Hartelijk dank voor het toezenden van de adviesaanvraag DRIS-panelen. Het ROCOVUtrecht heeft uw adviesaanvraag bestudeerd en is tot de volgende conclusie gekomen.
Het ROCOV-Utrecht vindt het verheugend om te zien dat de reeds geïnstalleerde DRISpanelen zo goed aanslaan bij de reiziger. De resultaten van de meest recente onderzoeken
laten zien dat deze vorm van informatievoorziening onontbeerlijk is om de reiziger in deze tijd
van informatie te voorzien. Het ROCOV is dan ook in principe zeer positief over de
uitbreiding van het aantal DRIS-panelen. We hebben echter ook nog een aantal kleine
opmerkingen.
De halte Amersfoort Centrum wordt gemist op de lijst van haltes die u wilt voorzien van een
DRIS-paneel. Juist voor deze drukke halte met veel lijnen, zien wij de noodzaak in van het
installeren van panelen op korte termijn. Wij willen u dan ook adviseren om deze halte met
prioriteit te voorzien van DRIS-panelen.
De halte Abcoude Dr. Van Doornplein wordt naar onze informatie door één van de twee hier
nu nog halterende lijnen binnenkort niet meer aangedaan. Door dit gegeven wordt de
noodzaak om hier een DRIS-paneel te installeren minder.
Het ROCOV gaat er vanuit dat de panelen van de tweede tranche dezelfde functionaliteit
bevat als de panelen uit de eerste tranche. Een andere opzet van de panelen zou
verwarrend voor de reizigers werken.
Wij hopen uiteraard dat het niet bij deze uitbreiding blijft en dat er na voltooiing van deze fase
nog meer panelen in de provincie Utrecht mogen volgen.
We zijn benieuwd naar uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,

ir. M. Fleer,
voorzitter

Aan Rocov-Utrecht nemen deel: CliëntenBelang Utrecht, COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuuren Milieufederatie Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, USF Studentenbelangen, Utrechtse vereniging Kleine Kernen
en de Vervoercie UMC.
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