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Route buslijn f 25
Geachte mevrouw Pijnappel- van Riessen,
Hartelijk dank voor uw brief van 23 februari 2016.
Allereerst willen wij onze excuses aanbieden voor de late reactie op uw verzoek.

ln uw brief vraagt u om een verbetering van de bereikbaarheid van het Waterlandziekenhuis
vanuit de wijk Weidevenne.
Het dagelíjkse bestuur van de stadsregio Amsterdam is verantwoordelijk voor het openbare
busvervoer in de regio Waterland. De door u genoemde wijzigíng van de route van liin 125
is op$enomen in het vervoerplan 2015 en goedgekeurd door het dagelijks bestuur.
Naar aanleíding van uw eerdere klacht in september 2015 is er over dit ondenrerp contact
geweest met EBS en heeft de gemeente aandacht gevraagd voor dit ondenruerp. EBS heeft
uitgelegd wat de redenen zijn geweest om deze aanpassing te doen. Het Klanten Contact
Centrum heeft u op 14 oktober 2015 een e-mail gestuurd met een uitleg over de
doorgevoerde routewijzing van lijn 125.
Kort samengevat volgt hÍeronder de uitleg van EBS om de route van liin 125 route niet meer
langs het Waterlandziekenhuis te laten rijden. Lijn 125 is de buslijn die Landsmeer verbindt
met het Tramplein. Lijn 125 wordt voornamelijk gebruikt door gemiddeld 100 reizigers uit
Landsmeer die naar Purmerend moeten. Op het Purmerendse deel van de lijn stapte,
volgens gegevens van EBS, vrijwel niemand in of uit bij het Waterlandziekenhuis. Om deze
reden heeft EBS aan de stadsregio Amsterdam voorgesteld om de route van h1n 125 sneller
te maken door niet meer langs het Waterlandziekenhuis te rijden maar via Weidevenne naar
de tijdelijke halte Vuurtorengracht (bij de Melkwegbrug). Ook deze aanpassing leverde, na
een jaar, geen extra instappende reizigers op in de Weidevenne.

Sinds 13 december 2015 rijdt lijn 125 op de kortste route via Aziëlaan en Jaagweg naar het
Tramplein. Hierdoor is het mogelijk om op het Tramplein een goede aansluiting te bieden op
de lijnen 103 en 1 10 die langs het Waterlandziekenhuis rijden.
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De reistijd tussen de halte Canberrastraat en het Waterlandziekenhuis varieert tussen 23 en
29 minuten. Dit is inclusief de overstaptijd op het Tramplein.
Ook wij kunnen ons vinden in het gewijzigde vervoerplan 2016 dat is goedgekeurd door het
dagelijkse bestuur van de Stadsregio Amsterdam.
U geeft aan dat u als slechtziende oudere moeite hebt met overstappen. Om het
overstappen makkelijker te maken hebben alle EBS bussen een lage vloer en de haltes zijn
verhoogd zodat er vrijwel geen hoogteverschil is bij het instappen. EBS heeft aangegeven
dat de dienstdoende baliemedewerker op het Tramplein u graag zal assisteren om de juiste
bus te vínden. U kunt zich hiervoor even melden bij het loket. Ook is het belangrijk dat u bij
uw opstap halte uw hand opsteekt zodat de naderende buschauffeur weet dat u mee wilt.
Wij verzoeken u uw mede ondertekenaars van de brief op de hoogte te stellen van ons
antwoord.

Wijgaan er vanuit u hiermee voldoende geihformeerd te hebben
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van
de
de
S,

blz.
2

