VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

PvdA - fractie
22 februari 2022

Onderwerp: Klacht Keolis inzake drempels Julianastraat/Prins Bernhardstraat.

Aan de voorzitter van de raad,
Op 21 februari 2022 heeft de PvdA-fractie een periodiek gesprek gehad met de preventiemedewerker
van Keolis, de busvervoerder.
Met instemming hebben wij begrepen dat de buslijnen naar Almelo (64 en 264) en lijn 59 naar
Hengelo rendabele lijnen zijn en voor de toekomst behouden blijven.
Wij zijn echter geschrokken van de mededeling dat Keolis overweegt om de belangrijke route
Julianastraat / Prins Bernhardstraat te mijden uit de route omdat de herinrichting problemen oplevert
voor de chauffeurs. Dit betekent dat de bus niet meer door het centrum gaat rijden, maar via de
Eeshof.
Vanwege de leefbaarheid van het platteland hecht onze fractie zeer aan goed openbaar vervoer.
Bij de uitvoering van de herinrichting zou, na inspraak van de bewoners, afgeweken zijn van de
oorspronkelijke plannen waardoor de drempels te hoog zijn en klachten geeft bij de chauffeurs.
Dit leidt bij de PvdA-fractie tot enkele vragen.
1. Is het juist dat de aanleg van de drempels niet voldoet aan de CROW-richtlijnen voor het
busvervoer?
2. Is het juist dat, in verband met inspraak van de bewoners in het kader van samenlevingsgericht werken, is afgeweken van de oorspronkelijke plannen?
3. Zo ja, had Keolis hierover niet geïnformeerd moeten worden?
4. Waarom is er niet of onvoldoende geanticipeerd op de opmerkingen van Keolis over de
hoogte van de drempels?
5. Op 7 januari 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden met Keolis. Waarom heeft de
verantwoordelijke wethouder geen oplossing kunnen bewerkstelligen om uit de impasse te
komen?
Toelichting: Zie hierboven.
Ondertekening en naam:
PvdA

J.E.F. (Jos) Harmelink

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

