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Aan de gemeenteraad van Weert

weert, 5 julí zota

Overlast NS bussen spoorstremmingen

Onderwerp
Kenmerk

486360/500622

Geachte raadsleden,

Aanleiding

Tijdens de raadscommissie Ruimte, d.d. 20 juni 2018, is toegezegd dat de gemeenteraad geïnformeerd
wordt over de resultaten van het overleg, d.d. 14 juni 2018, tussen de NS, Arriva en de gemeente
Weert over de bussen bij het station. Munckhof was verhinderd voor het overleg. Munckhof werkt als

uitvoerder namens de NS.
Kern
Tijdens het overleg zijn de huidige afspraken geëvalueerd. Er wordt een nieuwe overeenkomst
opgesteld waarbij de huidige afspraken naar aanleiding van de evaluatie worden geactualiseerd.
Hieronder staan de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt tussen de partijen:
. Er worden duidelijke rijroutes voor NS bussen opgenomen in de overeenkomst.
Van en naar Roermond: Station Weert - St. Maartenslaan - Onzelievevrouwestraat Roermondseweg (N280) v.v.
Van en naar Maarheeze en Eindhoven: Station Weert - Stationsplein - Parallelweg Straevenweg - Basculeweg - Ringbaan West - Ringbaan Noord - Eindhovenseweg v.v.
. B¡j qeplande werkzaamheden stappen reizigers uit aan de zuidzijde op het busstation.
Instappen vindt plaats op het parkeerterrein van Q-park.
. Bij ongeplande werkzaamheden wordt uitsluitend in- en uitgestapt aan de zuidzijde op het
busstation.
¡ De NS levert zo snel mogelijk na het constateren van de calamiteit boa's om de reizigers te
informeren en het verkeer te regelen. De gemeentelijke boa's vangen maximaal één uur op.
¡ Er worden twee vakken gemarkeerd op het busstation waar NS bussen kunnen opstellen om
reizigers te laten in- en uitstappen. Zo ontstaan er geen conflicten met de bussen van Arriva
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Slot
De betrokken partijen communiceren de nieuwe afspraken duidelijk met hun werknemers. Bij

eventuele onduidelijkheden wordt direct contact gezocht tussen de partijen.
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