Geachte fractievoorzitter,
Het kan u niet ontgaan zijn dat de Coronapandemie in Nederland op zijn
retour is en dat veel van de eerder opgelegde beperkingen worden
opgeheven. Eén van de maatregelen die eind 2020 werd ingevoerd is het
versoberen van het Openbaar Vervoer. In de Gemeente Vijfheerenlanden
werd en wordt dit vooral gevoeld in de dorpen Ameide en Tienhoven waar
sinds die tijd een directe verbinding van en naar Utrecht in de avonduren
ontbreekt. Het gaat in onze dorpen om een bevolking van ongeveer 4000
personen en die missen nu 's avonds een goede verbinding met de
belangrijke Utrechtse regio. Het inzetten van flexibele vormen van OV is
geen oplossing voor dit probleem, daar Ameide door de aanwezigheid van
een groot bejaarden- en verzorgingscentrum met een regionale functie
een ook voor ouderen comfortabele en reguliere busverbinding moet
hebben. Wachten en/of overstappen op onveilige, winderige
snelweglocaties is voor deze doelgroep absoluut geen optie. Daarnaast is
het vanuit milieu-oogpunt belangrijk de directe busverbinding te
herstellen; als deze te lang uitblijft zullen mensen alternatieven zoeken in
de vorm van eigen vervoer en niet meer terugkeren naar deze
milieuvriendelijke manier van transport.
Toen destijds besloten werd de gemeente Zederik, inclusief Ameide, bij
Utrecht te voegen, was één van de argumenten dat wij sterk op de stad
Utrecht georiënteerd zijn. Dat klopt, maar dat wil ook doorvertaald
worden in goed Openbaar Vervoer.
Al met al is het nu een zeer onwenselijke situatie die zo snel mogelijk
ongedaan gemaakt moet worden. Bent u dit met ons eens, dan verzoeken
wij u, indien mogelijk, samen met andere fracties vanuit de
Gemeenteraad van Vijfheerenlanden een vuist te maken richting
Provinciale staten en hen te bewegen het Openbaar Vervoer tussen
Utrecht en Ameide/Tienhoven in de avonduren zo snel mogelijk weer op
gang te brengen.
Alvast dank voor uw inzet en medewerking!
Met vriendelijke groet,
namens werkgroep Ameide Duurzaam,
Arie Mesker

