UITNODIGING
SYMPOSIUM OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
Hoe kunnen we het landsgrensoverschrijdend OV over korte afstanden bevorderen?
Donderdag 31 oktober is het zover. De ROCOV’s Gelderland en Overijssel ontvangen u dan graag op
het symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP.
Locatie: De Museumfabiek te Enschede
Adres: Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede
Aanvangstijd: 13:30 uur (inloop); start officiële programma: 14:00 uur
Programma:
13:30 Inloop
14:00 Opening, Johan Kruithof, voorzitter ROCOV Gelderland
14:05 Welkomstwoord, Jurgen van Houdt, wethouder Enschede
14:10 Waarover gaat het vandaag? Ellen Pot, voorzitter ROCOV Overijssel
14:15 Euregio zonder grenzen, Dinand de Jong, Euregio (Gronau)
14:30 Twente zonder grenzen, Patrick Welman, burgemeester Oldenzaal
14:45 Uitdagingen en bijzonderheden grensoverschrijdend busverkeer, Rainer Levelink (Meppen)
15:00 Buurtbusperikelen aan de grens, Tom Wolf, voorzitter Buurtbusvereniging Haaksbergen
15:15 Pauze
15:30 Interactieve sessies met als thema’s:
- Concessieverlening en vergunningen
- Dienstregelingen en frequenties
- Tarieven en betalingswijzen
- Toegankelijkheid
16:30 Resultaten sessies, Johan Kruithof
16:45 Interview Ellen Pot over resultaten van deze middag met Tineke Zomer,
locoburgemeester Winterswijk
16:55 Hoe nu verder? en afsluiting, Johan Kruithof
17:00 Napraten
Heeft u zich al opgegeven, dan hoeft u niets te doen. Voor degenen die willen deelnemen, stuur een
e-mail met vermelding van uw voornaam, achternaam en naam organisatie die u vertegenwoordigt
(indien van toepassing) naar: secretariaat@rocovgelderland.nl. Graag voor 18 oktober 2019. De
deelname is niet onbeperkt, dus “wie eerst komt eerst maalt”. Deelname aan het symposium is
gratis.
Korte toelichting:
Grenzen vervagen maar niet voor regionaal openbaar vervoer. Het aantal regionale spoor- en
buslijnen dat de landsgrens overschrijdt is beperkt. Dat was vroeger wel anders met een dicht
netwerk van regionale treinen en bussen. Vanuit Den Haag (maar ook vanuit Hannover en
Düsseldorf) is maar weinig aandacht voor grensoverschrijdend OV. De Randstad is belangrijker.
Nieuwe verbanden over de landsgrenzen heen, zoals de Euregio’s, vragen om regionale OVverbindingen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van de
grensgebieden.

Hoe is de Museumfabriek te bereiken (bron: website demuseumfabriek.nl)
Het museum kun je zowel met de auto als met het openbaar vervoer eenvoudig bereiken. Er is
voldoende parkeergelegenheid en het museum bevindt zich op slechts 20 minuten loopafstand
van het centraal station.
Met de auto naar De Museumfabriek
Toets in je navigatiesysteem de straat Roomweg in, Het Rozendaal is nog niet bekend in de
meeste navigatiesystemen! Aan de Roomweg vind je ruime parkeergelegenheid. Voor invaliden
zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar aan de Stroinksbleekweg.
Met het openbaar vervoer
Op station Enschede kun je stadsbus lijn 2 (richting Deppenbroek), lijn 60 (richting Oldenzaal),
lijn 61 (richting overdinkel) of lijn 62 (richting Denekamp) nemen en vervolgens uitstappen bij de
halte 'Roombeek'. Vanaf daar is het slechts 2 minuten lopen naar de ingang van het museum.
Wandelen
Lopend vanaf het station is het museum in ongeveer 20 minuten te bereiken. Volg hiervoor de
Cultuurmijl. Bekijk hier de looproute op google maps.

