U-OV / Qbuzz
t.a.v. de heer J. Bekedam
per mail

Betreft: advies vervoerplan vervangend vervoer VRT
CC de heer D. Eerdmans, provincie Utrecht
Utrecht, 30 januari 2020

Geachte heer Bekedam,

Hiermee adviseren wij over het Vervoerplan vervangend vervoer VRT voorjaar/zomer 2020 dd. 19
december 2019. Wij hebben het concept vervoerplan besproken in uw aanwezigheid in onze
vergadering van 21 januari 2020.
Als eerste complimenteren wij u met dit goed gedocumenteerde en gedegen verhaal.
Op onze vraag of de twee tramhaltes Fokkesteeg en Eiteren die verbouwd worden in de fasen 1 en 2
na de verbouwing bruikbaar zijn voor de huidige trams, werd door de vertegenwoordiger van de
provincie de heer D. Eerdmans bevestigd beantwoord, omdat de haltes tijdelijk weer opgehoogd
worden. Wij adviseren daarvoor de juiste afdekplaten te gebruiken vanwege het risico dat
blindengeleidehonden zich kunnen verwonden. Dat wil zeggen hiervoor geen zogenaamde
traanplaten te gebruiken. De heer D. Eerdmans heeft toegezegd dit met de projectorganisatie op te
nemen.
We constateren dat twee tramhaltes Batau noord, niet met vervangend vervoer bediend kunnen
worden. Wij kunnen hier geen bezwaar tegen hebben, omdat de haltes niet bereikbaar zijn voor
vervangend vervoer.
Regeling scootmobiel
In de regeling scootmobiel wordt gesteld dat ‘Het vervangend busvervoer dat in deze periode wordt
ingezet, is niet toegankelijk voor reizigers met een scootmobiel of elektrische rolstoel.’ Wij maken
ernstig bezwaar dat een elektrische rolstoel geen gebruik kan maken van het vervangend vervoer. De
heer Eerdmans en u hebben toegezegd dat een elektrische rolstoel wel gebruik kan maken van het
vervangend vervoer. Dit heeft de heer Eerdmans per mail dd. 24 januari 2020 bevestigd.
In de regeling wordt alleen de wijk Kanaleneiland in Utrecht genoemd. Wij verzoeken ook inwoners
van de wijk Transwijk gebruik te laten maken van deze regeling. U heeft toegezegd dat inwoners van
de wijk Transwijk gebruik mogen maken van de regeling. Deze wijk wordt in de regeling genoemd.
Het gaat immers om inwoners van de wijken rond de tramhaltes in Utrecht. De heer Eerdmans heeft
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inmiddels toegezegd dat regeling scootmobiel wordt aangepast op dit punt. Daarnaast zullen zij niet
alleen naar de belangrijkste knooppunten maar naar alle haltes kunnen reizen.
Conclusie
Wij concluderen een positief advies kunnen geven met inachtneming van de bovengenoemde
kanttekeningen.
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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