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Gouda, 27 augustus 2013.

Betreft: advies vervoerplan 2014

Geachte heer Terra,

Het vervoerplan 2014 heeft de vorm van een overzicht van de 18 overgenomen
voorstellen uit de in het voorstadium ingediende 125 wensen vanuit gemeenten,
personeel enz., alsmede RHM. Wij stellen voor om direct na het definitief vaststellen van
de dienstregeling 2014 in oktober 2013 een overleg van Arriva met RHM te starten om
de mogelijkheden van de nu niet overgenomen voorstellen voor de dienstregeling 2015
(of later) te onderzoeken, met een tijdpad voor rapportage over deze onderzoeken.
Een aantal van deze 18 overgenomen voorstellen is nog niet geheel uitgewerkt.

Algemeen
Het vervoerplan toont nog de sporen van haast. In de kaartjes waar halten worden
aangekruist ontbreken sommige halten. We zullen hier niet afzonderlijk op terugkomen.
Belangrijk is wel de discrepantie in de benodigde DRU’s voor de extra slag van lijn 37. In
de tekst in paragraaf 4 wordt 2750 extra DRUs genoemd, op de volgende blz. mede door
de routewijziging 4140 en in de tabel met de samenvatting 1698. Dit scheelt nogal in de
kans van slagen.
In het onderstaande zullen we de punten waarmee we kunnen instemmen niet noemen,
en waar we niet instemmen of nader comentaar dan wel vragen hebben wel. Daarna
hebben we nog enkele kleinere punten die in het vervoerplan niet vermeld worden.

Par 4: Lijn 37
Arriva heeft op 16 augustus een nader voorstel gedaan voor de frequentieverhoging op
een deel van lijn 37. Wij kunnen hiermee instemmen. Graag zouden we onderzocht
hebben of het mogelijk is het keerpunt bij halte Duinoord te leggen i.p.v. bij het
Raadhuis, omdat dat aanzienlijk dichter bij het centrum van Katwijk ligt, en het
overstappen op bussen naar het strand vereenvoudigt. Daarnaast dient in lijnnummer of
anderszins de korte slag zich te onderscheiden van de normale lijn.

Het reizigersaanbod op de Wassenaarseweg kent pieken in verband met de roosters van
Universiteit en Hogeschool. Mogelijk kan daar in de afstemming met de lijnen 43 en 57
rekening mee worden gehouden.
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Par 13: Aanpassing rijtijden.
Wij wachten de nadere voorstellen af. Bij onderdeel 11 rijden volgens ons de bussen
vanuit Noordwijk naar Leiden CS, in plaats van naar Katwijk. Bij onderdeel 5 zouden wij
graag onderzocht zien of de spits voor lijn 147 iets verlengd kan worden door het
inleggen van een extra rit om 9.32 uur vanuit Alphen aan den Rijn, eventueel ingekort
tot Nieuwkoop.

Par 14: Aansluitingen
Graag brengen wij onderdeel c, de aansluiting van lijn 147 op de trein van en naar
Leiden onder uw aandacht. Het wordt tijd om deze oude wens te realiseren.

Overige punten
In het gedrukte busboekje is bij lijn 182 de halte Ter Aar/Aardam vermeld, maar bij lijn
184 de halte Ter Aar Driesprong. Het is beter dit gelijk te trekken en vanwege de
bekendheid de halte Aardam te gebruiken.
In de lijnfilms zou het prettig zijn om aan te geven dat lijn 147 via Nieuwkoop gaat, en
lijn 182 via Ter Aar.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van de RHM,
De secretaris,

Wi in de Wetering


