
Vragen CDA conform artikel 30 inzake busvervoer Oudewater 

 

Geacht college, 

 

Sinds enkele maanden verzorgt vervoerbedrijf Syntus het busvervoer in de regio. Na een 

opstartperiode mag men verwachten dat het openbaar vervoer naar behoren werkt.  

 

Echter blijkt, bijvoorbeeld te zien op facebook, de websites van Rover en Syntus, dat er nog 

steeds veel klachten van inwoners zijn ten aanzien van de gewijzigde dienstregeling en vooral 

het te laat komen van bussen, te drukke bussen of het zelf niet verschijnen van bussen.  

De klantenservice van Syntus geeft aan op de eigen website dat door drukte er meer dan een 

maand reactietermijn in acht wordt genomen om klachten af te handelen.  

 

We zijn ons ervan bewust dat openbaar vervoer een provinciale aangelegenheid is maar 

desondanks is deze situatie voor Oudewater dusdanig van belang dat wij de volgende vragen 

willen stellen:  

 

 

1. Welke mogelijkheden heeft u formeel of informeel om actie te ondernemen richting 

Provincie Utrecht en Syntus? 

2. Welke actie heeft u reeds ondernomen en zo ja, wanneer heeft u dat gedaan? 

3. Door een inwoner is een klacht ingediend (13 december) welke ons is toegezonden. 

Heeft u reeds op deze klacht gereageerd? Zo ja, wat was het antwoord? 

4. Door Syntus zijn enkele aanpassingen in de dienstregeling doorgevoerd. Bij de halte 

Schuylenburcht stopt alleen nog lijn 207 richting Utrecht Science Parc. Hierdoor 

wordt de haltes Molenwal en Tramweg meer gebruikt (richting Utrecht Centraal 

Station) en wordt het stallen van de fiets een knelpunt en dit leidt op dit moment al tot 

overvolle fietsenrekken en fietsen die buiten de rekken worden geplaatst.  Het CDA 

vraagt of het college bij Syntus het verzoek kan neerleggen de dienstregeling dusdanig 

aan te passen dat ook halte Schuylenburcht wordt opgenomen in het traject 

Oudewater-Utrecht Centraal station? 

 

Wij zien uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet, doch uiterlijk binnen de gestelde 

termijnen.  

 

Judith de Vor 

Fractie CDA 


