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Onderwerp: Overvolle bezetting bussen

Aan de voorzitter van de raad,
Het openbaar vervoer in Twente wordt uitgevoerd op basis van een provinciale concessie door Keolis.
Daarvan wordt in de gemeente Tubbergen met name gebruik gemaakt van de bussen met
lijnnummers 59, 64 en 66. Deze busverbindingen zijn cruciaal voor de verbinding met omringende
steden en worden met name gebruikt door studenten als vervoer richting MBO-instellingen,
hogescholen en universiteiten.
In de eerste maanden van het afgelopen schooljaar (2018/2019) kenden de bussen met lijnnummers
64 en 66 een te volle bezetting. Deze problematiek is tijdens de vergadering van de commissie
Ruimte & Economie op 10 september 2018 aangekaart. Naar aanleiding daarvan is een enquête
verspreid onder inwoners van de gemeente Tubbergen die gebruik maken van deze buslijnen. Deze
enquête is vervolgens door 500 personen ingevuld en meer dan 97% van de respondenten gaf aan
dat de passagiers regelmatig moeten staan en meer dan 62% van de respondenten gaf aan dat
passagiers niet konden instappen in verband met de overvolle bezetting. Busdienst Keolis heeft in een
rapport onderkend dat op enkele tijdstippen de bussen 64 en 66 een te volle bezetting kenden, maar
voelde zich niet genoodzaakt hier iets aan te wijzigen. Deze problematiek doet zich ieder schooljaar
aan het begin voor en derhalve is een structurele oplossing van belang.
In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is bij het thema ‘Mobiliteit’ het doel gesteld om de
mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer te verbeteren met als actie de bestaande
voorzieningen te verbeteren.
Jonge inwoners van de gemeente Tubbergen hebben recht op een goede busverbinding. Een
oplossing van voornoemde problematiek draagt bij aan het versterken van de connectie tussen de
gemeente Tubbergen en de jonge inwoners, gelet op het belang en de enquêtebetrokkenheid.
Onderhavige schriftelijke vragen worden met dezelfde strekking tevens in Dinkelland ingediend. Dit
met als doel een bredere aanpak en luider signaal richting het college, de provincie Overijssel en
Keolis.

Vragen
CDA Tubbergen heeft op basis van bovenstaande de volgende vragen:
1. Onderkent het college de problematiek en het belang van een oplossing?
2. Is het college bereid zich in te spannen om aan het begin van schooljaar 2019/2020 en de
daaropvolgende schooljaren de overvolle bezetting van de bussen met lijnnummers 64 en 66
te voorkomen door: extra bussen in te zetten, dan wel ander materiaal in te zetten zoals
gelede bussen?
3. Is het college bereid om tot dit resultaat te komen met omliggende gemeente – waarvan
inwoners tevens gebruik maken van de bussen met lijnnummers 64 en 66 in gesprek te gaan
om gezamenlijk bij Keolis aandacht te vragen voor dit vraagstuk en er bij Keolis op aan te
dringen tot een structurele oplossing te komen?
4. Zijn er mogelijkheden voor alternatief vervoer buiten Keolis om?
Zo ja: welke?
Zo nee: waarom niet?

Conform het Reglement van Orde artikel 37, verzoeken wij om beantwoording in de raadsvergadering
van maandag 8 juli a.s.
Toelichting: zie vorenstaande
Ondertekening en naam:
CDA,

J.A.B. (Jasper) Oude Vrielink

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde).

