Gemeente Wijdemeren
Verslag Bewonersbijeenkomst
Ontwerp-PvE concessie Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek

Datum:
Locatie:

28 maart 2019
Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Aanwezig:
Remco Bontenbal (voorzitter)
Joost Boermans (wethouder)
Gerlinde van de Meer (gemeente)
Jordy van Slooten (gemeente)
Erik Verkerk (gemeente)
Els Wijsman (notulist)
circa 20 bewoners, waarvan een raadslid

1. Agendapunt
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt de
wethouder en de vertegenwoordigers van de gemeente voor. Het gaat vanavond over de aanbesteding
van het busvervoer door de provincie Noord-Holland. Het Ontwerp-Programma van Eisen zal besproken
worden en er zal bekeken worden wat de plannen zijn, hoe de bewoners daar tegenaan kijken en wat zij
belangrijk vinden. Hij legt de gang van zaken van de avond uit. Een aanwezige overhandigt hem een
brief; deze zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.
Wethouder Boermans geeft aan dat de gemeente deze avond heeft georganiseerd, zodat de bewoners
kunnen reageren op de plannen voor het openbaar vervoer in Gooi- en Vechtsteek. Hij benadrukt dat
het vanavond niet gaat over de buslijnen 121 en 122, omdat deze onder de concessie van Utrecht vallen.
De heer Van Slooten geeft uitleg over de plannen van de provincie die in drie fases uiteen zullen vallen.
Er is door de provincie een Programma van Eisen opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over haltes,
knooppunten en de frequentie van het busvervoer. Tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt van de
smartphone, waar mensen met behulp van apps informatie over de reistijden van het openbaar vervoer
kunnen krijgen, maar het blijft in de toekomst ook mogelijk om een dienstregeling op papier te krijgen,
zodat mensen die het lastig vinden om met de smartphone om te gaan, toch gewoon met de bus
kunnen reizen.
De aanwezigen gaan in drie groepjes uiteen die onder leiding van medewerkers van de gemeente staan.
Zij schrijven hun opmerkingen op gele post-it blaadjes. De onderstaande opmerkingen zijn gemaakt.




Verbinding met station Hollandsche Rading; snellere verbinding Acacialaan - station Hilversum
Bus naar Hollandsche Rading voor scholieren die in Utrecht studeren (vanaf N-Loosdrecht)
Directe verbinding Acacialaan met Tergooi ziekenhuizen, locatie Hilversum
















Lijn 104 gaat van Hilversum via Zonnestraal verpleeghuis, maar je kan niet van Loosdrecht naar
Zonnestraal en weer terug
Hulp bij instappen is belangrijk en tevens is het belangrijk dat de kwaliteit van de chauffeurs
beter wordt
Wat is het belangrijkste uitgangspunt? Kostenbesparing of bevordering van mobiliteit van de
bewoners?
Treinen gaan om de 10 minuten rijden; waarom gaan bussen dan één keer per uur? Er gaat dan
geen automobilist met de bus.
Hogere frequentie voor lijn 106: ook op zaterdag en zondag. Voor lijn 105: ook ‘s avonds om het
half uur.
Busvervoer aantrekkelijker maken (o.a. uitzicht) bushokje en ontvangst op station Hilversum
Busverbinding Loosdrecht-Hollandsche Rading
Vervoer van knooppunt naar bestemming door vrijwilligers - mogelijkheden onderzoeken
Kijken naar wat wordt gewenst en niet alleen naar (huidige) cijfers
Bij evaluatie ook kijken/vragen naar mensen die het OV niet nemen (oorzaak?)
Halte Schakel lijn 104 behouden
Lijn 104 doortrekken naar ziekenhuis (lijn 3 in Hilversum verdwijnt)
Inventariseren behoefte nachtbus Groest naar de dorpen
Minimaal tijdsbeslag/ maximale snelheid van dorp/knooppunt naar hoofdknooppunt

Wethouder Boermans bedankt de aanwezigen voor hun medewerking. Gisteravond is er over dit
onderwerp een informatieve sessie met raadsleden. Deze punten, met een aantal punten die de
ambtenaren belangrijk vinden zijn toen opgeschreven. De informatie van vanavond zal ook
meegenomen worden en op 16 april 2019 worden de uitkomsten met de raad besproken. Vervolgens
gaat hij overleggen met vertegenwoordigers van colleges uit de regio om zo te komen tot een
gezamenlijke regionale visie die naar de provincie zal worden gezonden. Hij vindt het belangrijk dat er
een gezamenlijke reactie vanuit de Gooi- en Vechtstreek naar de provincie gezonden wordt, omdat dit
de impact vergroot en omdat dit nog niet eerder is gebeurd.
De voorzitter zegt dat de gemeente alle reacties van vanavond zal meenemen. De bewoners zullen op
de hoogte gehouden worden door middel van het verslag van deze bijeenkomst dat vanavond door een
onafhankelijke notulist wordt gemaakt. Tevens is er informatie te vinden op de website, in de diverse
plaatselijke kranten en op de website van de gemeente (www.wijdemeren.nl). Hij sluit de bijeenkomst
om 21.00 uur en wenst de aanwezigen wel thuis.

