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Betreft: advies servicelijnen 14, 15 en 16
Utrecht, 27 september 2017.

Geachte heer Scholts,

Rocov spreekt zijn waardering uit dat het net van service lijnen ontwikkeld is in
samenhang met het inzetten van nieuw materieel passend bij de mogelijkheden van de
route. Aandacht wordt gevraagd voor de inzet van reservematerieel. Ook dit moet
geschikt zijn om direct langs de perronrand van de haltes te halteren. Indien het
reservematerieel naar buiten openende deuren heeft blijkt dit niet mogelijk.
Ook dat er een noodhalte "Terwijde Winkelcentrum " geplaatst is, wordt als positief
ervaren. Wij wachten met belangstelling op de aanleg van de definitieve halte.
Naar wij hebben begrepen nadat de dienstregeling is aangepast op basis van de huidige
ervaringen U-OV meer publiciteit over het netwerk zal gaan geven. Rocov ondersteunt dit
voornemen.
Verder zijn er drie suggesties voor verbetering van de huidige dienstregeling
1. De halte " Terwijde Winkelcentrum" wint aan waarde als lijn 4, die hier thans al
passeert, halteert. Er ontstaat dan een eenvoudige overstap op de lijnen 15, 16
en 127
2. De lijnen 10,15 en 127 vertrekken volgens de huidige dienstregeling binnen
enkele minuten na elkaar van het busstation LRC in de richting Terwijde. Hierdoor
rijden er regelmatig drie bussen bumper-aan-bumper door Terwijde. Een betere
spreiding van de vertrektijden wordt aanbevolen
3. Het netwerk zal aan waarde winnen in de richting van en naar Utrechtcentrum als
in de dienstregeling voorzien wordt in een korte overstap tussen de lijnen 14 en
15 bij een van de huidige haltes.
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Vragen
Als u vragen heeft over ons advies, 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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