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Vreemd aan de orde van de dag     datum: 12 december 2017 

 

Onderwerp: Bereikbaarheid met openbaar vervoer  
 
 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 12 december 2017, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat; 
 

 bereikbaarheid met openbaar vervoer voor een dorp of kern van vitaal belang is voor de 
leefbaarheid; 

 de dienstverlening van het openbaar vervoer, buslijn 196, vanaf 10 december 2017 is verslechterd 
voor onze dorpen Gouderak, Lageweg en Ouderkerk omdat hier na circa 19.00 uur geen reguliere 
bus meer komt van of naar Gouda en Rotterdam; 

 de provincie eind 2016 de gemeente en de inwoners heeft geïnformeerd over de wijzigingen 
rondom buslijn 197 en de komst van R-net 497 over diezelfde route; 

 dat de provincie alle gelegenheid heeft gehad om te ervaren hoe belangrijk onze gemeenteraad 
de bereikbaarheid van de dorpen vindt; 

 de provincie desondanks de raad, noch het college, noch de inwoners bijtijds heeft geïnformeerd 
over deze niet acceptabele aanpassing van de dienstregeling van buslijn 196; 

 het college aangeeft dat belbus 596 een acceptabel alternatief is voor onze inwoners; 
 
van mening dat 
bereikbaarheid van onze dorpen een groot goed is dat we op alle manieren moeten behouden; 
 
verzoekt het college 

1. om aan de provincie het ongenoegen van de raad over te brengen dat zij, ondanks dat 
bekend was dat bereikbaarheid voor onze raad in onze gemeente een speerpunt is, nagelaten 
heeft om onze inwoners, de raad en het college bijtijds te informeren over deze verslechtering; 

2. om, in geval de dienstverlening van 196 niet wijzigt, te onderzoeken op welke manier de 
dienstverlening van belbus 596 kan worden geoptimaliseerd zodat de dienstverlening in 
Gouderak, Lageweg en Ouderkerk zo min mogelijk wordt aangetast. En dit onderzoek voor 
bespreking aan de gemeenteraad aan te bieden; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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