
 
 
 

GEMEENTE OLST-WIJHE 
Beantwoording vragen van Matthijs Oppenhuizen 

1. het schrappen van de buslijn heeft consequenties voor inwoners van Olst -Wijhe, daarom vindt D66 

dat dat niet zonder meer moet gebeuren. Tevens hebben wij vorig jaar aangegeven dat we niet alleen 

maar tegen zijn. Ons standpunt van destijds is nog steeds actueel: 

Het is goed om het college te vragen om proactief een reactie te geven op de bezuinigingsvoorstellen, 

maar niet alleen dat we ' tegen' zijn. 

De provincie krijgt te maken met bezuinigingen op het OV, terwijl de kosten hoog zijn (bv door hoge 

eisen voor toegankelijkheid en CO2 uitstoot). Als D66 zijn we niet per definitie tegen het opheffen van 

de buslijn Deventer-Zwolle, als daar een goed alternatief voor in de plaats komt. Op dit moment rijden 

de grote bussen heel vaak leeg van halte naar halte. Wij zijn voor een meer vraaggericht aanbod. 

Hiermee wordt momenteel bv al geexperimenteerd in Lemelerveld 

http://www.jijenoverijssel.nl/lemelerveldmobiel. 

2. Het verdwijnen van bus 161 hoeft geen negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in Olst-Wijhe, als 

we een oplossing op maat kunnen bieden. Op dit moment rijden er veel lege bussen, of juist overvolle 

bussen. De provincie betaalt alleen al aan provinciaal OV 65 euro per persoon (inclusief niet-

gebruikers). Daar zit een grens aan. De tijd van het aanbodgerichte OV is voorbij. Dat is de tijd van dat 

de overheid het aanbod bedenkt en aanbesteedt aan de markt. Het is goed als we naar een meer 

vraaggestuurd OV gaan, waarbij het meer gaat om de verplaatsingsbehoefte. 

3. De gebruiker zou dus actief betrokken moeten worden. Het biedt kansen als we opnieuw kijken naar 

wat de behoefte eigenlijk is. Dat betekent verandering, maar daar krijgen gebruikers voor terug dat ze 

meer invloed hebben op de vorm en invulling van vervoer. 

4. Tijdens de bijeenkomst in Den Nul (waar ik wegens ziekte niet bij kon zijn helaas), zijn veel creatieve 

oplossingen bedacht. Meer maatwerk voor gebruiker is ook echt een kans. De Capellenborg, JP vd 

Bent en andere gebruikersgroepen zouden daar wat ons betreft in mee moeten denken. Daarmee 

kunnen we het OV beter maken en daarmee hebben gebruikers meer invloed op de invulling, denk 

aan arrangementen met andere gebruikersgroepen, etc. 

Ik ben uiteraard bereid eea toe te lichten. 

Groet, 

Maartje Lof 

D66 Olst-Wijhe 

  



 
 
 
Vragen van  Matthijs Oppenhuizen 

Geachte fractievoorzitters, 

Een jaar en enkele dagen geleden - 25 maart 2014 om precies te zijn - sprak u zich als voltallige 

gemeenteraad uit tegen het voornemen van de provincie Overijssel om buslijn 161 tussen Deventer en 

Zwolle te schrappen. Namens alle partijen voerde Ralph Kronieger van de VVD-fractie het woord en 

noemde schrappen van deze buslijn 161 een onzalig plan. Dat deed hij ook namens D66, hoewel deze 

fractie officieel nog niet eens bestond in de gemeenteraad van Olst-Wijhe. 

Maar nu, een jaar later, staat buslijn 161 alsnog nadrukkelijk op de nominatie om te verdwijnen door 

bezuinigingen van de provincie Overijssel. Vandaar dat ik wel erg benieuwd ben wat het standpunt van 

uw fracties op dit moment is tegen dit voornemen. 

1. Vorig jaar noemde raadslid Kronieger - namens alle andere fracties - het schrappen van de buslijn 

tot twee keer toe een onzalig idee. Is dat nog steeds uw standpunt als het gaat om schrappen van 

buslijn 161? Zo ja, waarom? En zo niet, waarom? 

2. Een jaar geleden was uw standpunt dat het verdwijnen van bus 161 negatieve gevolgen zou hebben 

voor de leefbaarheid van Olst-Wijhe. Met als blikvangers de negatieve consequenties voor het 

Infocentrum in Den Nul - dat met veel gemeenschapsgeld is opgebouwd - en school voor voorgezet 

onderwijs de Capellenborg in Wijhe. Denk u nog steeds dat het verdwijnen van bus 161 negatieve 

gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Olst-Wijhe? Zo ja, kunt u schetsen wat voor problemen er 

volgens uw fractie kunnen ontstaan? Zo niet, waarom denkt u dat de leefbaarheid niet onder druk 

komt te staan? 

3. Als u het nog steeds een onzalig idee vindt, wat bent u dan van plan om daartegen te doen? Vorig 

jaar wilde u als voltallige gemeenteraad de provincie ervan overtuigen dat bus 161 moet blijven. Wilt u 

nog steeds dat de buslijn blijft bestaan? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? En 

als u geen actie wilt ondernemen voor behoud van bus 161, waarom niet? 

4. Naast protesteren tegen het schrappen van de buslijn, zei raadslid Kronieger vorig jaar namens alle 

fracties ook dat als buslijn 161 toch verdwijnt, er op z'n minst een goed alternatief voor terug moet 

komen. Wat verstaat uw fractie onder een goed alternatief? Kunt u daar één of meerdere voorbeelden 

van geven? Waar moeten inwoners van Olst-Wijhe dan aan denken? 

Ik hoop graag antwoord van u te krijgen op deze vragen. Dat mag per mail, bellen mag natuurlijk ook. 

Alvast bedankt voor de moeite in elk geval. 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs Oppenhuizen 


