Uitgaand Griffie gemeente Houten Houten: 18GR0411

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 22 oktober 2018.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Proef flexibel openbaar vervoer.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is er over de proef omtrent vervanging van de vaste dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t
Goy door flexibel openbaar vervoer, inspraak van bewoners geweest, zo ja op welke wijze heeft deze
inspraak plaatsgevonden en wat heeft u met de inbreng van bewoners gedaan?
2. Acht u het bezwaar vanuit Schalkwijk reëel, dat deze plannen zullen leiden tot een hogere drempel
om gebruik te maken van de bus wanneer men deze van tevoren moet boeken, zo nee, waarom niet?
3. Omdat sprake is van ernstige bezwaren tegen deze proef, er wordt zelfs gesproken van afbreuk van
het openbaar vervoer, waarom wordt dan gekozen voor een relatief lange poeftijd van twee jaar?
4. Heeft u het alternatief overwogen om structureel druk bezette uren van de bus te handhaven en voor
het overige de bus op afroep beschikbaar te houden, zo nee, waarom niet?
5. Hoe staat u tegenover de mening van CDA-wethouder Van Dalen, volgens wie de proef al is geslaagd als er één persoon is die de auto laat staan om gebruik te maken van het flexibel openbaar vervoer als daarnaast bezwaren tegen de proef blijven bestaan?
5. Welke criteria gelden volgens u voor het wel dan niet slagen van dit met name bij veel inwoners in
Schalkwijk omstreden experiment?
Toelichting:
Naar verwachting zal komend voorjaar de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy bij
proef voor twee jaar vervangen worden door flexibel openbaar vervoer. Inwoners in Schalkwijk zijn
daar niet blij mee. “Als ik twee keer per dag een bus moet bestellen dan ga ik liever fietsen”, zo luidt
een veelgehoorde klacht in Schalkwijk.
Daarom ook is ITH vooral benieuwd of bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden, op welke wijze dat
is gebeurd, welke suggesties bewoners hebben aangedragen en wat daarmee is gedaan.
Opmerkelijk is de mening van de portefeuillehouder, de heer Van Dalen, zoals te lezen in ’t Groentje,
volgens wie de proef al heel snel geslaagd kan zijn.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter ITH

