
ROCOV
HOLLANDS
MDDEN

Arriva
t.a.v mw. G. van der Arend
Postbus 626
8440 AP HEEREN VEEN

Gouda, 15januari 2013.

Betreft: klachten over het vervoer na de start van de concessie per 9 december 2012
CC. de heer M. Kleingeld (Arriva) en de heer T. Verhaar (provincie Zuid-Holland)

Geachte mevrouw van der Arend,

Het Rocov Hollands Midden (RHM) heeft u op 11 december 2012 een cc gezonden van
een oproep aan de leden van RHM m.b.t. de aanloopproblemen bij Arriva direct na de
start op 9 december. De RHM heeft u toegezegd, na de jaarwisseling te komen met een
brief over de gesignaleerde structurele problemen.

Ons voorstel is om de door RHM geconstateerde (structurele) problemen met Arriva te
gaan bespreken in onze maandelijkse bestuursvergadering, waarvan de eerstvolgende
plaats vindt op donderdagavond 31 januari as. De vergadering vindt plaats in de
Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade 21 te Leiden en begint om 19.30 uur. Wij willen
hiervoor max 45 minuten uittrekken.

Wij gaan er van uit dat veel van de incidentele problemen inmiddels voor een groot deel
opgelost zijn. De RHM is content dat Arriva dat in een maand heeft gedaan.

Hieronder treft u de structurele problemen aan.
Bussen:

1. De geluidskwaliteit van de halteomroep in de voertuigen is o.i. onder de maat.
Met name de verstaanbaarheid is onvoldoende, indien de geluidssterkte op vrijwel
maximaal staat.

2. De schermen in de bussen bevatten ons inziens te weinig informatie over de
volgende halten. Wel constateren we dat er veel reclame op de schermen is.

3. Voorafgaande aan het omroepen van de volgende halte, wordt een geluidssignaal
gegeven. Dit signaal is v.w.b. de tonen, te veel gelijkend op het geluidssignaal bij
het indrukken van de haltestopknop. Reizigers zijn hierdoor niet voldoende alert
op hun gewenste juiste halte. Zijn deze geluidssignalen in alle voertuigen exact
hetzelfde?

4. De in de voertuigen geïnstalleerde in- en uitcheckapparatuur geeft een te zwak
geluidssignaal af.
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Aanduidingen op de DRIS
5. De verzamelDRlS op het station Leiden is niet realtime en geeft verkeerde

perronaanduidingen weer. Suggestie: Het Station Leiden dient duidelijk een
statische indeling te krijgen. Indien mogelijk graag de lijnnummers van de bussen
op de oude panelen. En anders duidelijke palen.

Uitvoering:
6. De RHM merkt op dat bij de lijnen 56 en 50 bussen overvol raken, waardoor er

vertraging ontstaat. De oorzaak bij lijn 56 is het verleggen van de route van de
oude lijn 256 en voor lijn 50 is dat het niet op tijd rijden van lijn 250. Indien u
deze problemen herkent en erkent adviseren wij voor lijn 56 in de spits een
versterkingsrit toe te voegen en voor lijn 250 de rijtijden aan te passen.

7. De dienstregelingstijdwinst van Q365 tussen Leiden CS en Leiderdorp Rijnlands
Ziekenhuis is maar 2 minuten en de keertijd bedraagt 14 minuten. Suggestie: dit
biedt voldoende tijd om de halten op de Engelendaal weer aan doen.

8. Kennelijk zijn de Q-liners wat breder dan gewone lijnbussen. In ieder geval breder
dan de Connexxion bussen. Gevolg: herhaaldelijk wurmen de chauffeurs van
Arriva hun Q-Liner door de dorpskern van Zoeterwoude Dorp. Soms staat een bus
gewoon 10 minuten stil te wachten tot de chauffeur denkt dat ie schadevrij door
kan rijden.

9. Suggestie: Voor de niet abonnementhouders dient via advertenties gewezen te
worden op de regelingen voor restitutie en vergoeding bij vertraging; de Store
dient aan ouderen ondersteuning te bieden bij het invullen van de formulieren.

Klantenservice
10. Met betrekking tot de afhandeling door de klantenservice, geven wij hieronder het

antwoord door van de klantenservice van Arriva:
“Reacties welke rechtstreeks via een e-mail naar ons worden verstuurd kunnen wij
niet in behandeling nemen. Het is helaas alleen mogelijk uw reactie in behandeling
te nemen wanneer u deze via het klachtenformulier op onze website indient.
https ://www. arriva. nI/nc/klantenservice/contact-opnemen/”
Voor reizigers zonder computer en reizigers met een visuele handicap is deze
oplossing niet gebruiksvriendelijk.

11. Kunnen reizigers ook telefonisch hun klacht kwijt in onze eigen regio Zuid-Holland
Noord, waarbij de medewerkers aan de telefoon ook daadwerkelijk kennis hebben
van de dienstregelingen etc.?

Bu sboekje
12. In het busboekje vonden wij enkele omissies:

- P. 16: in het overzicht ontbreekt bij Noordwijk “90”;
- P. 142: van lijn 50 is de dienstregeling “in de vakanties” pas na lijn 250 te

vinden (een vreemde volgorde);
- P. 154: na ritnr. 1040 ontbreekt de rest van de dienstregeling van lijn 90;
- P. 182: van lijn 178 ontbreekt de dienstregeling “in de vakanties”
- op blz. 2 bij de buskalender is 20 mei niet vermeld als zondagdienst;
- zijn op blz. 124 t/m 131 en 242 t/m 251 het blauwe blokje hoog geplaatst in

plaats van iets meer naar beneden;
- bus 164 is niet opgenomen in het busboekje (andere gedooglijnen wel).
De RHM adviseert om een erratumblad voor het busboekje uit te brengen.
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13. Een goede lijnennetkaart is nu alleen verkrijgbaar door het busboekje van 5 euro
te kopen. Het zou handig zijn, indien de reiziger ook een losse lijnennetkaart kan
verkrijgen, ook zonder computer.

Algemeen advies
Wij stellen voor dat Arriva vanwege de invoeringsproblemen een ruim gebaar maakt,
door bijv. de duur van de abonnementen automatisch met een maand te verlengen.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vr ndelijke groet,

Secreta
Wetering




