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Ons kenmerk: OV 2016-1
Onderwerp: voorgenomen opheffing van buslijn 62
Delft, 1 juni 2016
Geachte gemeenteraadsleden,
De Belangenvereniging Voorhof II West heeft ernstige bezwaren tegen het voornemen van
de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag om buslijn 62 in Delft te schrappen, omdat er te
weinig gebruik van wordt gemaakt. Het gaat ons om het gebied dat wordt begrensd door De
Martinus Nijhofflaan – Minervaweg, de Spoorlijn Delft – Rotterdam, de Kruithuisweg en de
Prinses Beatrixlaan. In deze wijk bevinden zich 2 zorginstellingen voor ouderen, t.w.:
Stefanna en Abtswoude. Deze wijk heeft daarenboven veel oudere bewoners, die afhankelijk
zijn van het OV.
De bezwaren van de belangenvereniging vinden hun grond in één van de belangrijkste
doelstellingen van het openbaar vervoer, namelijk dat het openbaar vervoer iedereen in staat
moet stellen deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. Hierbij moet
worden uitgegaan van een minimaal voorzieningenniveau voor elke regio, stad en wijk. Dat
voorzieningenniveau moet hoger zijn naarmate de bewoners ouder zijn. Op grond hiervan
moet de bestaande lijndienst 62 worden gehandhaafd, tenzij er zeer bijzondere
omstandigheden zijn om van dit principe af te wijken. Het eenvoudigweg schrappen van een
lijndienst op grond van het feit dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt, valt zeker niet
onder deze zeer bijzondere omstandigheden.
Het opheffen van buslijn 62 betekent dat er geen bussen meer zullen rijden door de twee
wijkgedeelten die door de Voorhofdreef van elkaar worden gescheiden. In beide
wijkgedeelten wonen veel ouderen en bejaarden, die afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer. In een woonwijk wordt in het OV-beleid een afstand van 400 m van huis naar een
bushalte als aanvaardbaar gehanteerd. Deze afstand is gebaseerd op het feit dat deze in 5
minuten lopend is te overbruggen. Echter een bejaarde loopt 2 maal zo langzaam. Daarom is
de afstand van 400 meter naar een bushalte voor deze ouderen een te grote drempel. Bij
opheffing van buslijn 62 betekent dit in de praktijk dat de bejaarden in de wijk verstoken zijn
van openbaar vervoer.
Op grond van het vorenstaande verzoekt de belangenvereniging u dringend ervoor te zorgen
dat buslijn 62 niet wordt opgeheven c.q. dat er hoe dan ook een buslijn door beide delen van
de wijk Voorhof Zuidwest blijven rijden. Er zijn alternatieve mogelijkheden om hierin te
voorzien.
Hoogachtend,
w.g. L.M.C. Bedaux, voorzitter
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