
Beste wijkorganisaties, 

  

Op dit moment zijn we, mede op verzoek van de Arnhemse gemeenteraad, bezig met het 

opstellen van "de Arnhemse inbreng op de nieuwe OV-concessie". Dit betekent dat er een 

aanbesteding in gang gezet gaat worden om vervoerbedrijven een plan te laten indienen om 

het openbaar vervoer voor de komende 10 jaar in de regio te mogen verzorgen. Deze 

aanbesteding wordt door de provincie geregeld en georganiseerd. We willen echter als 

gemeente Arnhem proactief onze mening aan de provincie geven over het openbaar vervoer. 

De aanleiding hiervoor is de voorbereiding van het nieuwe OV-contract dat gesloten gaat 

worden met een vervoerbedrijf.    

  

Om meer te weten te komen over wat de Arnhemmers belangrijk vinden van het openbaar 

vervoer willen we graag een korte enquête uitzetten naar de wijken in Arnhem. Deze enquête 

is een bouwsteen om tot een Arnhems inbreng richting de provincie Gelderland te komen. 

Naast deze enquête zijn er overigens ook gesprekken geweest met relevante maatschappelijk 

organisaties.  Met deze enquête willen ook graag rechtstreeks van de wijken informatie 

ophalen. 

  

We willen u vragen om de link van de enquête zo breed mogelijk te verspreiden, zodat zoveel 

mogelijk bewoners van de wijken hun reactie erop kunnen geven.   

  

De enquête zal sluiten op 16 september ’19.     

  

+++++++ 

  

Wensen en Eisen voor het openbaar busvervoer in Arnhem  

  

Het openbaar vervoer in onze regio wordt opnieuw door de provincie Gelderland 

aanbesteedt. Het contract met de huidige vervoerder loopt af in december 2022. De nieuwe 

aanbesteding is een belangrijke stap, omdat daarmee de OV-koers wordt vastgelegd voor de 

periode 2023-2033. Een nieuwe aanbesteding heeft dan ook gevolgen voor het openbaar 

vervoer in Arnhem. 

 

Gemeente Arnhem is gebaat bij goed openbaar vervoer, zowel in de stad als in de 

bereikbaarheid van de plaatsen in de regio. Bovendien kenmerkt het openbaar vervoer in 

Arnhem zich door het gebruik van Trolleys. Door de trolley in Arnhem is het openbaar 

vervoer in de regio het schoonste openbaar vervoer van Nederland.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrqEbdTMwUFr8YTaEGCeYa-CODjo5CfQI6Vdrx5H7NenX8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


Om de provincie kenbaar te maken, welke wensen en eisen de gemeente Arnhem heeft voor 

het openbaar vervoer in en om de stad, willen we ons zo breed mogelijk oriënteren. Daarbij 

vinden we het van uiterst belang om u als inwoner te betrekken bij het opstellen van een lijst 

met wensen en eisen.  

 

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal vragen en stellingen, waarmee u als inwoner kenbaar 

kunt maken hoe u over het openbaar vervoer denkt en wat u belangrijk vindt om mee te 

nemen in de uitwerking van het toekomstige openbaar vervoer in Arnhem. De gemeente 

inventariseert uw inbreng en neemt dit mee naar de provincie.  

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze lijst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Roeland van der Zee 

Wethouder Mobiliteit 

 

Naar invullen enquête Formulier: 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrqEbdTMwUFr8YTaEGCeYa-

CODjo5CfQI6Vdrx5H7NenX8w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrqEbdTMwUFr8YTaEGCeYa-CODjo5CfQI6Vdrx5H7NenX8w/viewform?vc=0&c=0&w=1
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