Vragen voor het vragenuurtje 14 juni 2011 over situatie op het Achterhoekse spoor t.a.v. de tarieven

Aanleiding.
In de Gelderlander van vrijdag 10 juni j.l. is een overzicht opgenomen van de prijzen van diverse
treinreizen van en naar de Achterhoek. Hieruit blijkt dat er een niet te snappen onnavolgbare
tariefstructuur is ontstaan die grote prijsverschillen veroorzaakt bij exact dezelfde reizen en
dienstverlening. Onze fractie vindt dit onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat een dergelijke puinhoop
onder de regie van de overheid is ontstaan.
Naar aanleiding van de publicaties heeft onze fractie enkele reizen vanuit de drie kernen van de
gemeente Aalten in beeld gebracht. Lees en huiver. Wel onder voorbehoud dat de site 9292ov.nl de
juiste informatie geeft en wij die juist hebben overgenomen.
Uitgangspunten:
reizen met korting(skaart), 2e klas, enkele reis.;
1e kolom: kaart: kaartje gekocht via internet of kaartautomaat
2e kolom: OV‐chip: gebruikmaken van de OV‐chipkaart (waar mogelijk)
3e kolom: reizen op saldo: gebruikmaken van de OV‐chip functie op de jaarlijkse kortingkaart
Reis

kaartje

OV‐chip

Op saldo

Aalten‐Amsterdam‐C

11,50

14,28

14,80

Aalten‐Den Haag‐Centraal

12,30

15,78

16,30

Aalten‐Maastricht

13,40

23,06

23,58

Als alternatief kan ook gekozen worden, bij reizen vanuit Bredevoort voor het opstappunt
Lichtenvoorde‐Groenlo (LIevelde). Dan moet met de buurtbus vanuit Bredevoort naar Lievelde gereisd
worden (1 x overstappen in Lichtenvoorde) voor een kortingstarief van € 1,67. Let wel: deze korting
geldt voor alle kortingskaarten, behalve voor de OV‐kortingjaarkaart.
Bredevoort‐Maastricht (via Lichtenvoorde‐Groenlo)

23,00

20,62

19,78

Bent u daar nog? Of al afgehaakt? De ellende wordt iets opgevoerd. We reizen nu van Dinxperlo naar
Maastricht. Ook hier moet eerst met de buurtbus naar Terborg gereisd worden (€ 1,67 voor alle
kortingsoorten behalve de veelvoorkomende OV‐jaarkortingskaart)
Dinxperlo‐Maastricht (via Terborg)

14,67

23,12

23,64

Vragen.
Wij vragen het college beleefd doch dringend onmiddellijk via de Regio Achterhoek en andere gremia
een ernstig protest te laten horen tegen deze minachting van de openbaar vervoerreiziger uit de
Achterhoek en direct een einde te maken aan deze verwarring. Wij geven het College de vrijheid om
zelf de adressanten van dit vlammend protest te achterhalen.
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