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Geachte mevrouw Doppenberg,
De provincie Gelderland is, op verzoek van Keolis (de uitvoerder van de busconcessie waaronder lijn
102 te Hoevelaken valt), in gesprek gegaan met de gemeente Nijkerk. Dit gesprek is gestart medio
2018. De klacht was dat er bussen op de route via OosterdorpstraaVstoutenburgerlaan teveel
verkeersobstakels tegenkomen. Hierdoor is het comfort voor reizigers en personeel van Keolis
onvoldoende. Keolis heeft voorgesteld de busroute te wijzigen door vanaf de rotonde
OosterdorpstraaUKoninginneweg via de Koninginneweg naar het station te rijden. Daardoor zou
echter bediening van het centrum van Hoevelaken verdwijnen. Als gemeente hebben wij ons op het
standpunt gesteld dit zeer onwenselijk te vinden en zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden om de
impact van de verkeersobstakels op de route OosterdorpstraaVstoutenburgerlaan te verkleinen.
Hierover zijn we nog in overleg met provincie Gelderland en Keolis. Onderstaande vragen hebben
betrekking op dit overleg.
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft de fractie van de
WD op 1 1 februari 2019 vragen gesteld over buslijn 102 door Hoevelaken. Hieronder ziet u de
beantwoording daarvan.
Vragen:

1.

ls er al een akkoord bereikt met de Provincie en Keolis?
Er is nog geen definitief akkoord met de Provincie Gelderland en Keolis.
2. Zo nee, wanneer wel?
Momenteel zijn we nog bezig met de afstemming met de andere twee betrokken partijen, zoals
genoemd onder punt 1. Daarnaast heeft wethouder Oosterwijk samen met een ambtenaar
woensdag 6 maart jl. een belevingsrit gemaakt over de route die lijn 102 in Hoevelaken volgt.
Daarbij is door alle partijen voor een aantal specifieke punten een principe afspraak gemaakt om
deze aan te pakken. Hierbij willen we graag benadrukken dat er een goede verstandhouding is
tussen gemeente, provincie en vervoerder.
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3.

Zo ja, welke aanpassingen op de route gaan er plaatsvinden en wanneer?
De aanpassingen zullen zich vooral richten op het wegnemen van een beperkt aantal obstakels in
de vorm van het verlagen of verwijderen van drempels. Op korte termijn worden tekeningen van
de gewenste situaties gemaakt, in combinatie met de te verwachten investering die ermee
gemoeid is. Dit wordt eind maart besproken met de betrokken partijen. We streven er naar de
aanpassingen voor de zomer van 2019 te realiseren.
4. Wanneer gaat u de gemeenteraad hierover informeren?
Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond zullen we de gemeenteraad opnieuw informeren.

5.

Wanneer en op welke manier worden de inwoners hierover geTnformeerd of mogel¡jk b¡j

betrokken?
Bewoners worden geïnformeerd op het moment dat duidelijk is wanneer de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. We doen dit ruim van tevoren. Overigens is voor een van de aan te
passen punten (ter hoogte van basisschool Schimmelpenninck van der Ooijeschool aan de
Oosterdorpsstraat) al overleg gevoerd met het bestuur van de school. Zii staan positief tegenover
de voorgestelde wijziging (drempel venruijderen, maar versmalling behouden).
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

De burgemeester,

de heer G. van Beek

de hee

drs. G.D. Renkema
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