
From: Sietse Maat <sietsemaat@gmail.com>
Sent: 15 Oct 2016 15:21:12
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: A29 Fileproblematiek voor OV reizigers

Geacht college en geachte raadsleden,
[geachte griffier, zou u aub deze mail kunnen doorsturen naar het college en de raadsleden?]

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

Ik ben OV reiziger en ik maak, net als veel burgers uit uw gemeente, dagelijks gebruik van de busdienst die over de A29 rijdt.

Zoals u ongetwijfeld weet is de A29 de afgelopen periode steeds drukker geworden en komt het helaas vaak voor dat de bus in de file moet aansluiten, zowel in 

noordelijke als zuidelijke richting.

De verwachting is dat de A29 de komende jaren nog meer overbelast zal raken.

Gevolg is dat ik om me heen zie dat het OV minder gebruikt wordt op dit traject en dat forensen weer voor de auto kiezen. De scholieren die nu van het OV gebruik 

maken zullen door deze situatie niet gestimuleerd worden, om straks wanneer ze aan het werk gaan, het OV te blijven gebruiken.

Ik vind dat er meer aandacht moet zijn om er voor te zorgen dat het OV ongestoord kan doorstromen.

Want wanneer je sneller met de bus op de plaats van bestemming bent dan kies je eerder voor het OV met alle voordelen [milieu] van dien.

Daarom aan u een oproep om deze problematiek te agenderen en actie te ondernemen richting de verschillende stakeholders zoals RWS, de Provincie 

en*Connexxion.

Met name actie richting RWS is nodig, zij zijn immers verantwoordelijk voor de A29 en kunnen zorgen voor een busbaan of verbrede vluchtstrook waarover de bus 

mag rijden.

Ik heb via de mail contact gehad met de*senior vervoerkundige van*Connexxion, hij geeft aan dat de problemen er al jaren zijn en dat ze in overleg zijn met RWS 

maar dat hij niet verwacht dat er iets gaat gebeuren: [quote] "De eerlijkheid gebiedt ons te stellen dat we - gezien eerder contact met Rijkswaterstaat niet hoopvol 

gestemd zijn - daar waar het gaat om de realisering van infrastructurele verbeteringen"

Contact met RWS leverde niet veel op, krijg daar het gevoel dat ik als burger niet serieus genomen wordt.*

Het contact met de De heer*Floor Vermeulen van de*Gedeputeerde Staten Zuid-Holland [Portefeuille Verkeer en vervoer] is positief. De heer Vermeulen geeft aan 

in overleg te zijn met RWS. Uitkomst van dat overleg is mij niet bekend.

Ik ben heel benieuwd naar uw reactie en actie.
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