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Beste heer Stals,

Inleiding
Bij de invoering van de nieuwe Arriva dienstregeling in 2016 is de bushalte bij het
College vervallen. Na een uitvoerig lobbytraject van de scholengemeenschap en de
gemeente is vanaf december 2OI7 de halte bij het College weer onderdeel van de
dienstregeling van Arriva.

Kern
Via deze brief verzoeken wij u om u maximaal in te spannen om het gebruik van lijn 674
(station Weert - het College) te stimuleren. Het huidig aantal reizigers is namelijk
ontoereikend om de lijn in de huidige vorm voort te zetten.

Buslijn 674 (Ospel - station Weert - het College) is in december 2017 gestart, dat is

halverwege het schooljaar. Het schooljaar wijkt namelijk af van de ingang van een
nieuwe dienstregeling, dat is namelijk elk jaar in december. Uit de analysecijfers (bron:
Arriva) over lijn 674 blijkt het volgende:

. Op het traject Ospel - Weert is er in de ochtendspits een redelijke bezetting (10-
15 reizigers per rit)

. Op het traject Weeft station - het College is de bezetting slecht (0-5 reizigers
per dag)

De provincie Limburg heeft aangegeven dat de (zeer) slechte bezetting tussen Weert en
het College gevolgen heeft voor de verdere vooftzetting van deze lijn, Lijn 674 kan niet
meer gehandhaafd worden wanneer de reizigersaantallen achterblijven. Om die reden is
het volgende voorstel ontwikkeld voor lijn 674 (deeltraject Weert station - het College):
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1. Vanwege het feit dat de bus niet één volledig schooljaar heeft gereden, en

daarom de wens bestaat om de buslijn niet gedurende het schooljaar te
beëindigen, rijdt Arriva tot de zomer van 2019 met de huidige lijn 674 van/naar
het College.

2. Wanneer de reizigersaantallen in het huidig schooljaar wederom achterblijven zal
de verbinding vanaf de zomer 2019 worden beëindigd. In het voorjaar 2019
wordt deze beslissing genomen.

3. Gedurende het schooljaar 2018-2019 wordt de gemeente en de
scholenoemeenschan on de hooote oehorrden van de oebruiksciifers. zodat
tussentijds het gebruik inzichtelijk is voor iedereen.

Slot
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Beunen. Hij is te bereiken op
telefoonnummer 0495 - 575336 of per mail via r.beunen@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

nkman Heijmans
gemeentesecretaris
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