
 
    
  

GEMEENTE Krimpenerwaard 
 
 

Schriftelijk vragen  
Nummer 
(In te vullen door de griffie) 

Datum: Uiterlijke datum 
beantwoording 
(30 dagen na ontvangst) 

SV15-19 22 februari 2015  
Onderwerp: Alternatieve route lijn 194 in Krimpen aan de Lek 
Naam steller van de vraag: Gerjo Goudriaan / Rob Geleijnse 
Fractie: PvdA 

Vraag wordt gesteld aan: College 
Procedure: O.g.v. artikel 38 Reglement van Orde Ja 

Technische vraag Nee 
 
 
Verzocht wordt de volgende vragen te beantwoorden: 
Tijdens de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de dijkverzwaring tussen 
Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel rijdt lijn 194 een andere route. De fractie van de 
Partij van de Arbeid stelt hier de volgende vragen over: 

 
1. Is er tussen de gemeentelijke organisatie en Arriva overleg geweest over de alternatieve 

route? 
2. Waarom is er gekozen voor een optie waarbij lijn 194 nog slechts één halte in het dorp 

aandoet, die bovendien niet centraal in het dorp ligt. Hierdoor moeten veel inwoners een 
kilometer of verder lopen om de bus te kunnen nemen? 

3. Waarom is er niet gekozen voor het rijden van de route van bijvoorbeeld bus 293, wat 
voor een veel betere bereikbaarheid van het dorp zou zorgen? 

4. Is het College bereid om op korte termijn met Arriva te overleggen over het aanpassen en 
verbeteren van de huidige alternatieve route? 
 

 
Toelichting:  

Tijdens de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de dijkverzwaring tussen 
Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel rijdt lijn 194 een andere route. Die route houdt 
in dat de betreffende bussen slechts nog stoppen op één niet-centrale plek in het dorp. 
Daardoor is de OV-bereikbaarheid van Krimpen aan de Lek behoorlijk afgenomen en dit heeft 
inmiddels gezorgd voor onrust in het dorp. De PvdA vraagt zich met name af in hoeverre het 
College bereid is om met Arriva te overleggen over een betere alternatieve route. 

 
Antwoord van college / burgemeester  
(indien artikel 38 van het RvO van toepassing is, en indien schriftelijk antwoord wordt gegeven.) 
Datum: 22-2-2015 
 
Antwoord: 

1. Ja  
 

2. Er is voor deze optie gekozen, omdat er onvoldoende rijtijd is om door het dorp te rijden. 
Uitgangspunt van de omleidingsroute is dat deze binnen de bestaande dienstregeling 
gereden moet kunnen worden. Hierdoor blijft het mogelijk de aansluiting in Bergambacht 
bij het Busstation op lijn 197 naar en van Gouda te handhaven. 



 
    
  

 
3. Zie antwoord vraag 2. De huidige route van buslijn 293 is door een woonwijk. De straten 

zijn smal en nog meer verkeersdruk van o.a. grote voertuigen levert gevaarlijke situaties 
en hinder op. Bij een voorgaande omleiding van lijn 194 heeft Arriva met bussen o.a. door 
de Florastraat gereden. Bewoners van deze straat en omgeving hebben toen regelmatig 
geklaagd.  
 

4. Met deze omleiding wordt de overlast voor reizigers beperkt tot de kern.  Zij moeten 
tijdelijk over een grotere afstand  lopen naar de bushalte. We zoeken actief het overleg 
gericht op het verbeteren van (alternatieve) routes.  
De wegafsluitingen ten gevolge van de werkzaamheden aan de dijk zullen waarschijnlijk 
tot september duren. Tot zo lang zal de alternatieve route in stand blijven.  
Een groot deel van Krimpen aan de Lek heeft een snelle verbinding met Krimpen aan den 
IJssel. Deze inwoners kunnen van lijn 293 gebruik maken.  De kern Krimpen aan de Lek 
heeft met spitslijn 293 en de tijdelijke centrale halte op de  Hoofdstraat voor lijn 194 nog 
steeds een redelijke openbaar vervoer ontsluiting. 

 
 
Ondertekening college / burgemeester 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mw. mr. M. Plantinga mr. T.P.J. Bruinsma 

 
 


