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Geachte heer Bakker,

Op 8 januari 2019 had u een gesprek met wethouder de heer Meij over het materieel van buslijn 601. Als 
vervolg op dit constructieve overleg hebben wij in deze brief de toen gemaakte afspraken samengevat.

Met u is gesproken over de onderhoudstoestand van het materieel waarmee RET-lijndienst 601 wordt 
gereden en over de grote zorgen die wij daarover hebben, mede gevoed door de signalen van de 
vrijwilligers die deze lijndienst bemensen

Wij zijn blij met de door u genomen maatregel om tot aan het moment van levering van nieuwe bussen 
andere (tijdelijke) bussen in te zetten waarmee de kwaliteit van de lijnvoering en veiligheid weer 
gegarandeerd zijn.

We hebben kennis genomen van uw verwachting dat een definitieve oplossing (nieuwe bussen) rond het 
eind van het eerste kwartaal van 2019 kan zijn gerealiseerd.

Wij rekenen op uw blijvende inzet om de lijnvoering en veiligheid van buslijn 601 op het peil te houden dat 
onze inwoners, de vrijwilligers en uw passagiers ervan mogen verwachten.

Ter toelichting: onze zorgen, die aanleiding gaven tot het gesprek met wethouder Meij, betroffen zowel de 
veiligheid van de bussen als de betrouwbaarheid van de lijnvoering voor de passagiers (vooral ouderen) 
die van deze buslijn afhankelijk zijn. Een voorbeeld van het laatste: op 4 januari 2019 zijn in de middag 
drie bussen uitgevallen. Hierdoor kon een aantal diensten niet worden gereden en was er geen vervoer 
voor de passagiers.

Wij hebben begrepen dat de nieuw bestelde bussen er nog steeds niet zijn door leveringsproblemen in 
Duitsland. Hierdoor moet het oude materieel langer worden ingezet dan ooit de bedoeling was. Maar dit 
mag er wat ons betreft niet toe leiden, dat busritten uitvallen of het onderhoudsniveau tot onder een 
verantwoord niveau daalt. Wat dat betreft zijn onze zorgen nog niet weggenomen.



Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

mw. A. Attema


