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Betreft Petftie openbaarveNoer Peize, Roden en NoQ

Roden, 18 december 2011

Geactrte dames en heren,

us moeten nemen.

Ma intemet (¡rrvw.lÜstgoennoordetweld.nl) hebben 243 mensen een petitie hiertoe ondertekend' veel

ñi*r;r" raà pe¡rá nã¡¡en ook al gevraagd de dienstagelim ean te pass€n'

Een kopie van orze Hief hiercveraan het ov-buleau orrNangü u als triilage t¡ii deze-.Hief' W'Ú.

vezoeken u tii het OV-¡¡õu aen te dñlgen õp aanpesEng van de vooqeste6e dienstregeling'

thr rcactie wachten wÞ af.

Povinciale Slaten van Drenthe
Posbus 122
9400 AC Assen

fracfrevootzitter

Esitteg 41, 9305 TB Roderesdt, tel o5() f)10691, hkoekkoek@f¡jstgroennoordenveld'nl

LIJST
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OV-bureau Groningen-Drenthe
Postbus 189
g4OOAD ASSEN

Betrefr: Petitie openbaar veruoer Pelze, Roden en Norg

Roden, 18 <lecember 2011

Geachte dames en heren,

Namens <te pmvincies Groningen en Drenthe wilt u
201 2 buslij n 82 (Roden-Peize'G rcningen) ophefr n

recûrtstreeks naer Gron¡ngen laten riþen. Een Glin
riþen in de avon
éen gnotere afstand naar een bushalte krijgen en een duurdere

regiotaxi/belbus moeten nemen.

tÞ belarcriiksle gevolgen ziin:

n bussen meer blj de haltes Moleneind, Joest Lewelaan, Centrum

stoppen gaan niet meer rechtstreeks naar Groningen N$station;
meer met het Mailini Zekenhuis:

- Roden: er is geen rechts{reekse vertinding meer met Martini Zekenhuis; 317 gaat de route van 82 in

Nieuv*Roden én Roderveld (Esreg, Hullenweg, Stinsenrveg) ñþen, de huidige snellere route vervalt;

- Norg: de rechts{reekse verbinrling met Groningen in de spits vervalt.

Ujst Gfoen Noord ng van het openbaaf vefvoef' Dorpen en

*iten worden zo nsen die geen euto kunnen hebben, zoals

oúdercn, mensen Ma intemet (www.lijstgroennoorüenveld'nl)

hebben 243 mensen een petitie hieÉoe ondertekend- Veel imtroners van Peize hebben u ook al

gevraagd de dienstregeling aan te passen.

Onze padij vraagt u:

- de huidþe lijnen 82 en 86 te handhaven

- anders te bezuinigen door de Q-lines niet uit te brei<len, mear kleinere goedl<opere bugsen te laten

rijOàn ab er mindeipassag¡ers zijn, dat gebeurt in Fdesland (Connenion) en elders bij Q-buzz ook

- geld van de regio Groniqgen-Assen voor het zogenaamd hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)' te

gèUruiten voor het behord van de huldþe buslijnen-

Uit onder meer informaüe die uw direcleur, de heer Van Selm, voorafgaand aan een

gemeenteraadwergedering op 7 december 2011 gaf, bleek dat u n¡êt van flan bent de gevolgen die

met name buiten de spttg¡jîeà te voelen ziJn, te vézadten. We veaoeken u ddngen<|, in verband met

de leefbaarheid van Oã Ooípen in onze gemeente, in overleg met alle bet¡okkenen, we! tot de nodige

aanpassingen overte gaan. Ma de gemeentenaad van Noordenveld zal onze fracüe het college

kfitisoh volgen wat betrefr het ovedeg met u en de provincies.

LIJST



Uw resc[ie wachten we af.

Hoogachtentl,
Ujs{ Groen NoodenYekl

Henk Koekkoek
fracûievoozltter

Esi'veg 41, 9305 TB Roderêsch' tol 050 5010681' hkoêkkoek@lfstqroénnoordenveld' nl


