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Geachte mevrouw Van den Bergh, beste Yet,
Op 17 april hebben wij elkaar digitaal gesproken over het openbaar vervoer in de Schaakbuurt. In het gesprek
heb ik aangegeven dat wij U-flex als een passende oplossing zien voor de kleine groep reizigers die moeite
heeft met de afstand naar de bushalte.
Uit de vervoerscijfers blijkt dat het overgrote deel van de reizigers zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie:
het aantal reizigers is licht gestegen. Ook ouderen weten de weg naar de bushaltes op de Prins Bernhardlaan
te vinden: het aandeel ouderen onder de reizigers is eveneens licht gestegen. Dat neemt niet weg dat er een
kleine groep reizigers kan zijn die moeite heeft met de afstand tot de bushaltes.
Voor die groep is U-flex een passende oplossing. U-flex brengt reizigers na aanmelding (telefonisch of via de
app) rechtstreeks naar bestemmingen in de buurt, of naar een bushalte of treinstation waar zij kunnen
overstappen op ander openbaar vervoer. In Schalkwijk hebben wij goede ervaringen met U-flex: reizigers
beoordelen het gemiddeld met een 7,7, en hun laatste rit zelfs met een 8,2.
In ons gesprek bleek dat u en de andere gespreksgenoten veel vragen hebben over U-flex, en dan vooral hoe
het systeem werkt voor de reiziger. In bijgaande ‘infographic’ worden deze vragen zo veel mogelijk beantwoord:
het gaat in op de werking van het systeem en de reismogelijkheden. Een aantal punten, zoals het precieze
tarief, moeten nog nader uitgewerkt worden.
Ik hoop dat de infographic uw vragen beantwoorden. Zoals afgesproken ga ik op korte termijn graag met u
verder in gesprek over U-flex. Een afspraak hiervoor zal door ons secretariaat ingepland worden.
Met vriendelijke groet,
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