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Wij ontvingen uw adviesaanvraag m.b.t. de introductie van nieuwe reisproducten in de regio
Twente.
Over de voorgestelde nieuwe producten zijn wij te spreken. Het heeft altijd onze voorkeur
wanneer reisproducten in aangrenzende regio's zo veel als mogelijk met elkaar in
overeenstemming worden gebracht.
Tevens vinden wij het prettig dat nu ook in de buurtbussen van de OV-chipkaart gebruik
gemaakt kan worden. Helaas constateren wij een verhoging van het tarief van papieren
kaartjes van maar liefst 150%. Wij kunnen ons voorstellen dat reizigers hiervan schrikken.
Uiteraard reizen reizigers voordeliger met de OV-chipkaart. Daar de buurtbussen over het
algemeen in landelijk gebied rijden, waar mogelijkheden tot opladen van de OV-chipkaart
beperkt zijn, is het echter nodig alert te zijn op de gevolgen van deze verhoging. Graag zien
we dat de reactie van de reizigers in de buurtbussen zowel op de verhoging van het papieren
buurtbuskaartje als op het gebruik van de OV-chipkaart aan ons wordt teruggekoppeld.
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De groepsticket voor volwassenen vinden wij een goede aanvulling. Met het groepsticket kan
het OV beter concurreren met de auto. Wij vinden de voorgestelde groepsticket echter wel aan
de grote kant. Er zijn nu reeds een Meermanskaart en Superticket beschikbaar waarop
maximaal 2 volwassenen plus 4 kinderen kunnen reizen. Wij vragen ons af of een groepsticket
voor 5 a 6 volwassenen voor een lager tarief niet aantrekkelijker is dan de groepsticket voor
15 personen. Voor de laatste ticket heb je een heel voetbalelftal nodig. Een groep van circa
5 personen, die samen bijvoorbeeld een avond uit wil in de stad, zal waarschijnlijk niet snel
zo’n grote groepsticket aanschaffen, terwijl zij wel geïnteresseerd kunnen zijn in een kleinere
groepsticket voor volwassenen. Dit willen wij in overweging geven.
Wij verzoeken u bij uw besluitvorming ons advies te betrekken en te verwerken.
Met vriendelijke groet,
E. Dambrink, plv. voorzitter
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