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Motie nr. 2018-23
De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 6 november 2018,
Constaterende dat:

-In de gemeente Coevorden het openbaar vervoer wordt verzorgd door het OV-bureau
als opdrachtgever aan QBuzz, de uitvoerende partij;

- De gemeente Coevorden begin 2019 wensen tot verbetering van de
dienstregeling 2020 en eventueel tussentijdse wijzigingen van de dienstregeling
2019 kan doorgeven en bespreken met het OV-bureau;
-De gemeente Coevorden de wens heeft uitgesproken het openbaar vervoer in de
dorpen te verbeteren.
Overwegende dat:

-De buslijn 25 Coevorden - Zweeloo een deel vormt van een belangrijk as door
het centrale deel van Drenthe;
-Dat er een goede mogelijkheid is lijn 25 door te trekken naar Schoonoord;
-Daarmee een goede koppeling te maken is naar lijn 21 Emmen - Assen,
waardoor naast Schoonoord ook Sleen en De Kiel beter per bus verbonden zijn
met Coevorden;
-Het tevens een verbetering zou zijn als de buslijnen 21,25 en 27 weer door de
dorpen Sleen, en Oosterhesselen rijden.
-Het bij het aantrekkelijk maken van de stad Coevorden wenselijk is dat deze
ook voor de eigen inwoners vanuit AaIden/Zweeloo/Oosterhesselen met het ov
goed bereikbaar moet zijn,
-Met de huidige dienstregeling (bel)buslijn langs Oosterhesselen naar
Coevorden er structureel te weinig ov-vervoer is en het daarbij regelmatig
voorkomt dat ten gunste van scholieren gewone reizigers bij de halte moeten
blijven staan omdat de bus vol is,

Verzoekt het college:

-Het OV-bureau te verzoeken een onderzoek uit te voeren en wijzigingen door te
voeren in de dienstregeling 2020 aangaande de volgende punten:
o het verlengen van buslijn 25 naar Schoonoord, zodat er een
rechtstreekse busverbinding Schoonoord - Zweeloo - Coevorden
ontstaat;
o een optimalisatie van de reistijden van de lijnen 21, 25 en 27 te
onderzoeken, zodanig dat de bussen weer door Sleen en
Oosterhesselen rijden;
o het beter bereikbaar maken van de stad Coevorden vanuit
AaIden/Zweeloo/Oosterhesselen;
-De gemeenteraad erbij te betrekken indien er onoverkomelijke bezwaren zijn
bovengenoemde wijzigingen door te voeren;
-De gemeenteraad en de bewoners van onze gemeente vroegtijdig te informeren
over de voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling 2020;
en gaat over tot de orde van de dag.
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