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Utrecht
ADVIES: Openbaar vervoer in de Binnenstad
Onaanvaardbaar, onverantwoord, onvoldoende.
Utrecht, 7 december 2016
Geacht college,
Het openbaar vervoer in de binnenstad is volstrekt onvoldoende, wij meldden u dat reeds in
ons advies dd. 19 januari j.l. waarop wij tot op heden geen reactie ontvingen.
Nu dreigt de situatie nog meer te verslechteren. Wij doelen op het vervoer op en binnen de
singels van de zuidelijke binnenstad, de Catharijnesingel, Hoog Boulant en het
stationsgebied.
Lijn 2 is nu ook opgeheven en rijdt nu nergens meer. Hoofdoorzaak is de renovatie van het
Domplein die 10 maanden zal gaan duren.
Wij achtten de eerdere situatie al onaanvaardbaar, maar nu is de maat vol. Geen enkele
instelling is meer bereikbaar met het openbaar vervoer, door geen enkel mens, en daaronder
vallen met name zij die zich lastige verplaatsen: de bejaarden, de zieken, diegenen die
moeilijk ter been zijn, de ouders met kleine kinderen, etc.
We stellen menen dat een voorziening met een kleine pendelbus, met een goede route door
de binnenstad nu onmiddellijk gerealiseerd moet worden.
Deze pendelbus zal zowel halteren op het nieuwe busstation, op het Vredenburg (aansluiting
op andere bussen) nabij het Domplein, de Lange Nieuwstraat en bij de Willemsbrug/
Moreelsepark (ingang hoog Catharijne)
Wij willen graag meedenken over de route en de halteplaatsen.
Wij zullen deze brief ter ondersteuning aanbieden aan:
De gezondheidsorganisaties: Bartholomeus gasthuis, huisartsenpraktijk, apothekers, Victas,
fysiotherapeuten maar ook aan de ondernemersvereniging, gebundeld in het CMU, kerken,
musea, bioscopen, en ook rijksinstellingen als de belastingdienst.
Hun bereikbaarheid voor niet-mobielen lijdt onder het niet-aanwezig zijn van goed openbaar
vervoer.
Wij wenden ons tot de gemeentelijke overheid omdat wij menen dat deze het wel en wee van
haar inwoners direct behartigt. Dat het openbaar vervoer in de stad Utrecht in handen is van
de provincie doet hier niets aan af.
Wij verzoeken u de provincie met al uw kracht en verstand te overtuigen van dit standpunt.
Wij verwachten op korte termijn een reactie, zo ook een reactie op ons advies van januari.
Met een vriendelijke groet,
Hans Dortmond, voorzitter
PS: Het Bartholomeus gasthuis heeft een handtekeningen actie gestart. Wij verwijzen u
graag daarnaar.

