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Informatieavond publiek vervoer/openbaar vervoer

Geachte raads- en commissieleden,
In de commissie Wonen en Ruimte van 2 oktober 2017 heb ik u toegezegd begin 2018 een
informatieavond te organiseren over publiek vervoer en het openbaar vervoer in de gemeente Emmen.
Ik wil u hiervoor dan ook uitnodigen op 7 februari 2018 in het gemeentehuis om 19.30 uur, C4.07.
Programma
Tijdens deze informatieavond zullen dhr. H. Hoefsloot van het projectbureau Publiek Vervoer Groningen
Drenthe en dhr. E. Stoker van het OV bureau Groningen Drenthe een presentatie verzorgen. Daarnaast
zullen ambtenaren van de gemeente Emmen een toelichting geven over de invulling van de rol die de
gemeente hierbij heeft. U krijgt tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen over deze onderwerpen.
Toelichting
Vanaf 10 december 2017 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen het openbaar vervoer in
Emmen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat op sommige lijnen extra bussen zijn gaan rijden en dat
een aantallijnen in Emmen een andere route volgen.
Daarnaast gaat vanaf 9 april zorê Publiek Vervoer Groningen Drenthe van start. Onder publiek vervoer
vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik
van kunnen maken. Ook gaat de Hubtaxi van start (nu nog Regiotaxi en Belbus).
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Door regiogrenzen en verschillende soorten vervoer voor elkaar open te stellen, ontstaan er nieuwe
combinaties. En door dit vervoer af te stemmen op hoogwaardig openbaar vervoer, ontstaan in de
toekomst betere reismogelijkheden voor de reiziger.
Ik vertrouwerop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u 7 februari
verwelkomen.

Hoogachtend,
de wethouder van Verkeer, Onderwijs en Cultuur,

R.E. Kleine
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