Connexxion
t.a.v. de heer B. Assendelft
Sportlaan 15
1421 TE Uithoorn

Betreft: advies route Amersfoortse buslijnen 5 en 6 via Stadsring i.p.v. Varkensmarkt.
Utrecht, 2 maart 2016

Geachte heer Assendelft,
Het ROCOV heeft de adviesaanvraag om m.i.v. 28 februari 2016 de route van de buslijnen 5
en 6 van de Varkensmarkt te verleggen naar de Stadsring per mail ontvangen. In het
ROCOV Utrecht en in de ROCOV-werkgroep Amersfoort is dit onderwerp (uitgebreid)
besproken. Beide lijnen rijden nu samen 10x per uur in één richting over de Varkensmarkt.
Het ROCOV kan zich vinden in de afweging dat doorgaande reizigers gebaat zijn bij een
meer gestrekte (en minder vertragingsgevoelige) route.
Het ROCOV zet zich ook in voor een goede ontsluiting per OV van de binnenstad van
Amersfoort. De halte Varkensmarkt ontsluit het zuidwestelijk deel van de binnenstad. In
het oostelijk en noordelijk deel zijn de afstanden naar de dichtstbijzijnde bushalte fors. Het
ROCOV heeft kennis genomen van initiatieven die worden ondernomen om in de binnenstad
een "servicelijn" te openen. Deze zou behalve de Varkensmarkt ook andere delen van de
binnenstad aandoen.
Het ROCOV adviseert de wijziging in lijn 5 en 6 door te voeren op het moment dat duidelijk
is op welke wijze de bereikbaarheid van de binnenstad per OV kan worden verbeterd.
Vragen
Als u vragen heeft over ons advies over route buslijnen 5 en 6 in Amersfoort, kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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