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Afschrift brief Arriva 18-12-12 

VERZONDEN 1 i DEC. 20J2 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij stuur ik u in afschrift een brief welke wij naar Arriva hebben verzonden. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
hèKhoofd Beleid, 
voor i 

D. van Roijen 
Senior beleidsmedewerker Ruimte 
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Arriva 
De heer C. Van der Veen 
Trambaan 3 
8441 BH HEERENVEEN 

Cr 

datum : 10 december 2012 
kenmerk :2012U02996 
betreft : Verzoek verleggen buslijn 182 ZHN 

Geachte heer Van der Veen, 

Sinds 9 december 2012 verzorgt u het busvervoer in onze gemeente. Een van de buslijnen 
door Leiderdorp is busdienst 182. Over de dienstregeling in het algemeen, en deze buslijn in 
het bijzonder is veel ophef gekomen. Inmiddels zijn er behalve reacties van burgers, ook 
brieven binnengekomen van de cliëntenraad van Leythenrode en een brief vanuit de WMO-
adviesraad. 

In de gemeenteraad van 3 december 2012 is een motie aangenomen waarin ons college 
wordt verzocht de buslijn 182 weer over de oude route te laten rijden. Hierover is in die week 
telefonisch contact geweest tussen de gemeente en Arriva, om na te gaan of dit nog voor de 
invoering van afgelopen 9 december mogelijk was. Dit bleek niet het geval te zijn. Dit 
betreuren wij. 

Daarom doen wij hierbij het formele verzoek om buslijn 182 op een zo'n kort mogelijke termijn 
weer te laten rijden over de Hoogmadeseweg. Wij vernemen graag op welke wijze Arriva 
hieraan gehoor kan geven. Om hierbij zo min mogelijk tijd te verliezen, nodigen wij u graag uit 
om binnenkort ter tafel alvast het nodige te bespreken. Hierbij zullen wij het initiatief tot het 
plannen van een afspraak nemen. 

Tot slot willen wij dit proces ook direct aangrijpen om te komen tot een totale verbetering van 
het openbaar vervoer in Leiderdorp, ook op de andere buslijnen. Ik vertrouw erop dat u 
hiervoor openstaat. 
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Voor meer informatie of het maken van (werk)afspraken kunt u contact opnemen met Dhr. van 
Roijen, via dvr@leiderdorp.nl of 071-5459903. 

Met vriendelijke groet, 
namfens burgemeester en wethouders, 

_ ihuis 
ho^fd Beleid 

Afschrift aan: -Gemeenteraad Leiderdorp 
-Provincie Zuid Holland 


