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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 31 juli 2015 hebben wij u geïnformeerd over het exploitatieplan openbaar vervoer 2016 (U15-013261). Wij willen u
hierbij informeren over de voortgang van de doorkijk naar 2017. Arriva heeft aangegeven dat een herstructurering van
het openbaar vervoer op de Brabantse Wal moet worden onderzocht. U heeft in de BN De Stem van 12 februari jl.
kunnen lezen over de uitdagingen die de stadslijnen in West-Brabant te wachten staan vanwege het legebussendilemma
en de beschikbare financiële middelen. Wat dit precies voor de stadslijnen in onze gemeente betekent is nog niet
bekend. Op dit moment zijn wij met Arriva nog in overleg over het toekomstige buslijnennetwerk. Wij dringen er bij Arriva
op aan in de toekomst onze gemeente een goed openbaar vervoer systeem te bieden. Tegelijkertijd constateren we net
als Arriva dat het niet wenselijk is lege bussen door de stad te laten rijden. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is
voor een integrale aanpak van een goed collectief openbaar vervoerssysteem . Dit kan alleen slagen als de burger wel
gebruik (blijft) maken van het collectief vervoer dat wordt aangeboden.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen omtrent het toekomstige openbaar vervoer. De planning
van Arriva is om voor de zomer een concept exploitatieplan 2017 ter advisering aan alle betrokken partijen voor te
leggen. Deze adviezen betrekt zij bij het definitief maken van de voornemens tot wijziging. Na de zomer wordt het
definitieve plan ter instemming voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. A. Vrijenhoek - de
Vries, fdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0164 277657.
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