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Beantwoording vraag art. 33 RvO
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C. Gulpen

Geachte heer Reijnders,
Op 26 oktober 2016 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de
dienstregeling van Arriva na 11 december 2016. Onderstaand treft u onze antwoorden op uw
vragen aan.
Vraag 1
Antwoord

Bent u op de hoogte van deze wijzigingen per 11 december 2016?
Wij zijn op de hoogte van de wijzigingen per 11 december 2016.

Vraag 2

Bent u het met mij eens dat in de omschrijving op de site van Arriva staat
vermeld dat men in Echt van lijn 65 kan overstappen op de stoptrein? En bent
u het met mij eens dat dit niet blijkt uit de lijnnetkaart? Kunt u achterhalen of
lijn 65 ook Echt aandoet of dat er een fout in de omschrijving op de site
staat?
Op de website van Arriva is in de omschrijving van de regio Sittard-Geleen de
volgende tekst opgenomen: "Vanuit Maaseik, Roosteren, Dieteren, Susteren en
Echt kun je van lijn 65 overstappen op stoptreinen naar Roermond, Sittard en
Maastricht". Uit de lijnenkaart en de informatie van Arriva blijkt dat dit een tekstuele
fout is, lijn 65 stopt niet in Echt. Wij hebben Arriva hierover geïnformeerd.
Toegezegd is dat dit wordt aangepast.

Antwoord

Vraag 3

Antwoord

Bent u met mij eens dat geconstateerd kan worden dat inwoners van
Nieuwstadt, die met het openbaar vervoer naar Susteren willen reizen,
eerst lijn 38 naar Sittard moeten nemen en vervolgens of de stoptrein
naar Susteren voor bijvoorbeeld medicijnen op te halen in de apotheek,
of de stoptrein naar Echt moeten nemen voor bijvoorbeeld een bezoek
aan het Gemeentehuis vanwege het verlengen van het rijbewijs. En bent
u het met mij eens dat dit een ongewenste ontwikkeling is?
Wij zouden ook graag zien dat een directe lijnverbinding tussen deze kernen
gehandhaafd blijft en hebben de Provincie en Arriva gevraagd naar de
argumenten en beweegredenen om deze verbinding te laten vervallen. Ook is
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gevraagd om de nieuwe lijn Susteren- Maaseik door te trekken naar
Nieuwstadt. De Provincie en Arriva hebben daarop aangegeven dat besloten
is om de dienstregeling niet aan te passen met de volgende redenen. Deze
busverbinding biedt weliswaar een verbinding tussen de kernen Nieuwstadt en
Susteren, maar sluit van/naar Nieuwstadt net niet aan op de stoptreinen.
Gezien de reizigersstromen zou het in die laatste functie moeten voorzien. Het
aantal reizigers van Nieuwstadt naar het station is ca. 4 per dag, naar het
Raadhuisplein, 0,15 per dag. Die functie kunnen zij niet waarmaken.
Wij zullen de uitvoering van de dienstregeling kritisch volgen en een mogelijk
veranderende behoefte van onze inwoners en bezoekers met de Provincie en
Arriva bespreken.
Vraag 4

Antwoord

Zo ja, is het college dan bereid zijn invloed uit te oefenen ten einde te
bewerkstelligen dat er een busverbinding komt van Susteren Station (
doortrekken lijn 65) naar Nieuwstadt en mogelijk op de retourroute de
Anrufbus Haitestelle bij het Westzipfelpunkt kan aandoen?
Zie antwoord bij vraag 3.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

rwM.M.J. HèSsels
t jrg'emeester
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