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Brief over openbaar vervoer Tungelroy aan CDA Weert

Voorstel

Instemmen met brief over openbaar vervoer Tungelroy aan CDA Weert

Inleiding

Met ingang van 11 december 2016 wanneer de nieuwe concessie van het openbaar
vervoer in Limburg in werking gaat, rijdt de buslijn Weert - Stramproy niet meer via
Tungelroy. Het CDA Weert heeft hierover vragen gesteld. De antwoordbrief op deze
vragen is bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

Het beantwoorden van de vragen van het CDA Weert over het openbaar vervoer in
Tungelroy.

Argumenten

1.1 Tungelroy blijft ontsloten door het openbaar vervoer
a. Bewoners van Tungelroy kunnen gebruik maken van de buslijn Weert -

Stramproy.Ter hoogte van de Tungeler Dorpsstraat wordt aan de Maaseikerweg
een bushalte gerealiseerd.Om de ontsluiting van Tungelroy met het openbaar
vervoer te optimaliseren streven wij naar een voetpad langs de Tungeler
Dorpsstraat.De buuftbus Weert - Leudal rijdt via Tungelroy.

1.2 Arriva en Omnibuzz zijn in gesprek over de aansluiting tussen het openbaar vervoer
en het
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a. Concrete oplossingen z¡jn nog niet bekend.
b. Limburgse gemeenten streven er naar het gebruik van het openbaar vervoer door

doelg roepvervoer gebru ikers te opti nraliseren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Alleen in Graswinkel rijdt na 11 december 2016 geen openbaar vervoer meer.
Bewoners uit deze wijk kunnen instappen bij bushalten aan de Maaseikerweg.
Doelgroepgebruikers in Graswinkel blijven gewoon gebruik maken van dit vervoer

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Marjo Janssen, OCSW

Extern:

Kees den Otter, Arriva

Bijlagen
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GEMEENTE vyEERT

CDA Weert
H. Stals

weert, l30t(T.20î0

Onderwerp : Tungelroy en nieuwe openbaar vervoerconcessie

Geachte heer Stals,

Naar aanleiding van de nieuwe openbaar vervoerconcessie Limburg, die per 11 december
2016 loopt, stelt u in uw brief van 13 september jongstleden vragen over het openbaar
vervoer in de toekomst in Tungelroy.

Vraag 1
Wat is de afweging geweest, die geleid heeft tot het vervallen van de bushalte in
Tungelroy? In hoeverre is de gemeente hierbij betrokken geweest en wat is de inbreng
van de gemeente geweest toen duidelijk werd dat de halte in Tungelroy in de nieuwe
concessie zou kunnen vervallen?

Antwoord:
Het openbaar vervoerbedrijf Arriva heeft de afweging gemaakt. De Provincie is het
bevoegd gezag met betrekking tot het openbaar veryoer. De gemeente Weert heeft bij de
uitvraag aangegeven dat Tungelroy ontsloten moest worden met openbaar vervoer. Dit is
door de Provincie overgenomen en uiteindelijk verwezenlijkt door Arriva. Arriva heeft
gekozen voor een snelle busverbinding tussen Weert en Stramproy. Bewoners uit
Tungelroy kunnen ook van deze verbinding gebruik maken. Er komt een nieuwe bushalte
aan de Maaseikerweg ter hoogte van Tungeler Dorpsstraat, waar zij kunnen instappen. Wij
zijn in overleg met de Provincie om een voetpad langs de Tungeler Dorpsstraat te maken
zodat busreizigers veilig de halte kunnen bereiken. Bovendien zal de buurtbus Weert -
Stramproy - Leudal via Tungelroy rijden.

Vraag 2
De Provincie ziet het als een goed alternatief voor het vervallen van de halte in Tungelroy
dat de buurtbus Weert - Stramproy en verder door het dorp gaat rijden. Kunt u
aangegeven wat dit concreet betekent. Welke mogelijkheden heeft u om dit alternatief
indien nodig te optimaliseren en welke gaat u concreet inzetten?

Antwoord:
De buurtbus Weert - Stramproy - Leudal heeft een frequentie van één per uur. Deze bus
rijdt één keer per uur via Tungelroy. Om de ontsluiting van Tungelroy met het openbaar
vervoer te optimaliseren streven wij naar een voetpad langs de Tungeler Dorpstraat.
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Vraag 3
Een algemeen aandachtspunt dat ook voor de situatie in Tungelroy geldt, is de aansluiting
tussen het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. In het raadvoorstel voor
deelname aan de regeling Omnibuzz (raad 23 maart) staat: "Gemeenten hebben de
arnbitie orn het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te organisererr, met een
nadrukkelijke aansluiting op het openbaar vervoer." Welke concrete maatregelen zijn
hiervoor op korte termijn te verwachten?

Antwoord:
Het Limburgs lijnennet van het openbaar vervoer is door Arriva bekend gemaakt. Het is
duidelijk dat sommige delen in Limburg niet meer zullen worden bediend door het
openbaar vervoer. Omnibuzz en Arriva zijn hierover in gesprek voor het vinden van
oplossingen. Deze zijn nu nog niet bekend.

De Limburgse gemeenten streven er naar het gebruik van openbaar vervoer door
gebruikers van doelgroepenvervoer te optimaliseren. Dit zal vormgegeven worden door
het gebruik van een vervoercentrale in Midden-Limburg waarbij reizigers een advies
krijgen over hun reis. Hierbij zal ook het gebruik van het openbaar vervoer overwogen
worden voor mensen die normaliter het doelgroepenvervoer zouden gebruiken.

Tot slot
Wij gaan er van uit dat u tevreden bent met deze antwoorden. Heeft u nog vragen. Neemt
u dan contact op met Rob van Ekeren. Hij is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 350 en
per email via r.van.ekeren@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F pen
gemeentesecretarls
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