Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Boot, Rianne
!Dbledenwijkraden
!W Wijkraadondersteuners
RE: Vooraankondiging start consultatie U-OV Vervoerplan 2019
dinsdag 22 mei 2018 18:36:33

Geachte leden van de wijkraad,
In navolging op onderstaand bericht informeer ik u graag over de start van de
consultatie op het U-OV Vervoerplan 2019. Met ingang van vandaag loopt de consultatie
6 weken; tot 2 juli.
Hierover leest u meer op https://www.provincieutrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/mei-2018/ov-verandert-vanaf-9december-mening-telt/

U kunt de enquête, opgesteld door de provincie Utrecht, vóór 2 juli invullen. Iedereen
die reageert, wordt door de provincie op de hoogte gehouden van de uitkomsten en
ontvangt van de provincie zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van
alle reacties op de enquête.
Mocht u graag de gemeente van input willen voorzien ten behoeve van de
gemeentelijke reactie op de plannen, verzoek ik u om uw input uiterlijk 14 juni kenbaar
te maken.

Met vriendelijke groet,
Rianne Boot,
Adviseur Mobiliteitsbeleid
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Van: Boot, Rianne
Verzonden: maandag 14 mei 2018 10:23
Aan: !Dbledenwijkraden
Onderwerp: Vooraankondiging start consultatie U-OV Vervoerplan 2019
Geachte leden van de wijkraad,
Jaarlijks stelt vervoerder U-OV een vervoerplan op. Het vervoerplan vormt de basis voor
de dienstregeling in het komende jaar. U-OV legt een concept vervoerplan ter
consultatie voor aan reizigers en andere belanghebbenden. Hierbij informeer ik u graag
over het aanstaande consultatieproces voor het U-OV Vervoerplan 2019.
Provincie Utrecht (in haar rol als OV-autoriteit) en de vervoerder U-OV (Qbuzz) hebben
laten weten 22 mei de consultatie voor het Vervoerplan 2019 te starten. Deze loopt
gedurende zes weken en is online beschikbaar. In september neemt de provincie
vervolgens een besluit. Per 11 december 2018 zal de nieuwe dienstregeling ingaan.

De komende weken zal ook de gemeente een reactie op het concept vervoerplan
opstellen. Dat doen we samen met onze buurgemeenten, in U10 verband. We maken
daarbij graag gebruik van uw kennis van wat leeft in de wijk, en vragen om uw input op
de voorgelegde plannen. Daarnaast kunt u natuurlijk rechtstreeks reageren op de online
consultatie van U-OV.
In verband met de verwerking van uw input en het bestuurlijk proces, verzoeken we u
om uw input uiterlijk 14 juni kenbaar te maken. Mocht dit niet haalbaar zijn, neemt u
dan graag contact op.
Zodra de consultatie is gestart, informeer ik u hierover, inclusief de juiste link naar de
website.
Met vriendelijke groet,
Rianne Boot,
Adviseur Mobiliteitsbeleid
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