Vragen Buslijn 146 van en naar station Dronten
Bij Dorpsbelangen Swifterbant zijn door treinreizigers uit Swifterbant de volgende klachten
ontvangen met betrekking tot de dienstregeling van de buslijn 146 van en naar het NSstation te Dronten.
Klachten langere reistijd
Met ingang van de nieuwe dienstregeling dd. December 2014 rijdt de bus van Swifterbant
naar Dronten niet meer rechtstreeks naar het station, maar maakt eerst een rondje door
Dronten. Dit kost de treinreiziger uit Swifterbant ca. 10 minuten extra tijd. Ook bij de
terugreis wordt door het rondje Dronten zo’n 10 minuten langer.
Aansluitingen trein slecht
Daarbij komen de slechte aansluitingstijden die de bus uit Swifterbant heeft op de trein. De
bus uit Swifterbant komt ca. 17 minuten vroeger aan dan dat de trein vertrekt. En wanneer
de trein op het station aankomt, moet de reiziger naar Swifterbant nog ca. 18 minuten
wachten voor dat de bus vertrekt. Dit betekent dat wanneer de aansluiting en de route van
de bus beter afgestemd op de trein zou zijn, dit de treinreiziger uit Swifterbant ca. 20-25
minuten tijdswinst per busrit kan opleveren. Dat is ca. 45 minuten tijdsverlies per dag voor
de forens en scholier die dagelijks met de bustrein reist.
Aantrekkelijker maken
Dit alles betekent dat er door scholieren en forenzen die met de trein reizen dan ook minder
van de bus gebruik gemaakt wordt. Zij geven aan OV te willen gebruiken maar hierdoor
naar alternatieven te zoeken.
Vragen
Wij hebben nav de klachten van onze bewoners de volgende vragen aan u (uw organisatie):
• Zijn er mogelijkheden de reistijd te verkorten voor reizigers uit Swifterbant van en
naar Dronten?
• Zou u die nu of bij een verandering in overweging willen nemen en met ons willen
delen?
• Kunt u aangeven wat de afwegingen zijn (geweest) voor de indeling van de
dienstregeling die dit beeld veroorzaken?
Dorpsbelangen Swifterbant is een vereniging van 820 gezinsleden en vertegenwoordigd daarmee meer dan 2100
bewoners in en om Swifterbant. Dorpsbelangen is o.a. gesprekspartner van de Gemeente Dronten en Provincie
Flevoland.

