
Gaarne onder de aandacht brengen van de wethouder en de gemeenteraad. 

 Geachte heer Maat,

De chaos bij de invoering van de Arriva buslijnen beperkt zich niet tot de chaos bij het Station Leiden CS alleen.
Ook bij de diverse bus haltes in Leiderdorp waar wijzigingen  hebben plaatsgevonden zijn onze inwoners ongelukkig met de gang 
van zaken en mede door het gebrek aan informatie.
Het betreft zeker de omzetting van de lijnen 11 en 12 naar de lijnen 1 en 2 waarvan alleen lijn 2 de Breestraat aandoet en nog maar 
een keer per half uur en na zeven uur nog maar een keer per uur. Activiteiten in de Pieterskerk, Stads gehoorzaal en Bioscopen zijn 
voor onze inwoners in de wijken Voorhof, Binnenhof en Buitenhof per bus zeer beperkt bereikbaar.Het zal u bekend zijn dat juist in 
die wijken zoals bij de Klaprooskamp, Van Alpenplein, Langedijkdreef en Ommedijk velen senioren wonen met soms beperkte 
mobiliteit. Dat rechtvaardigt toch een betere bereikbaarheid naar de Leidse binnenstad.
Dan de NS stations. Met lijn 1 en 2 is Leiden CS alleen via een grote omweg met veel obstakels bereikbaar. Gezien de blauwe 
parkeer zone bij Leiden Lammeschans kiezen de meest reizigers voor Leiden CS.Dat ging gemakkelijk met de buslijnen 48 en 
39.Maar nu deze vervangen zijn door lijn 365 met beperkte bushaltes op de Engelendaal betekent dat meer lopen en meer betalen 
Kwiek of minder kwiek maar de afstanden vanuit de achterzijde van het Voorhof,Binnenhof en Buitenhof zijn in lengte verdubbeld 
en voor de Q Line komt er nog en extra toeslag bij. De bevordering van het woon/werk verkeer per OV wordt niet echt gestimuleerd.
Behalve de verslechtering van de bereikbaarheid zijn er ook veel klachten over de OV Chip apparatuur in de bussen. Het kunnen 
volgen wat de kosten zijn van het reizen per saldo met de OV chipkaart ontbreekt.
Hoe gaat u op kort termijn deze problemen voor de mensen oplossen temeer daar ik begreep dat de inperking van de buslijnen en 
vermindering van de bushaltes een keuze is geweest van het gemeentebestuur van Leiderdorp?

Met vriendelijke groet,

Cock Huigen-van Boven.
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