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Reactie op wijziging dienstregeling Qbuzz m.i.v. 10 december 2017
De gemeente Zeist vraagt haar inwoners om te reageren op het Vervoerplan 2018. In dit plan
stellen de provincie Utrecht en vervoerder U-OV een aantal wijzigingen voor in de dienstregeling
van de ‘gele’ bussen van Qbuzz. Deze wijzigingen gaan in per 10 december 2017 en begin 2018.
De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op de bussen rondom de treinstations in de stad
Utrecht en de oplevering van de Uithoflijn. Voor de gemeente Zeist gaat het om beperkte veranderingen.
Wijzigingen in Zeist met ingang van 10 december 2017
Lijn 43 gaat op werkdagen ook tussen Odijk en Houten rijden. Hiermee wordt de tot nu toe ontbrekende
verbinding in het OV-netwerk tussen Houten en Zeist ingevuld. De route van lijn 43 wordt aangepast in
Odijk, zodat voor doorgaande reizigers een kortere reistijd ontstaat.
Wijzigingen in Zeist, met ingang van begin 2018
 Routewijziging als gevolg van de Centrumvisie.
In verband met de vernieuwing van het centrum van Zeist, wordt de route van de lijnen 58, 74 en 251
in de richting van De Bilt aangepast. Dit betekent dat de bussen niet meer via de Weeshuislaan en de
2e Hogeweg rijden, maar gebruikmaken van de 1e Hogeweg en de Slotlaan (“Donkere Laan”). De
lijnwijziging is een gevolg van de uitvoering van een door de raad genomen besluit.
Reacties op de wijzigingen
De provincie Utrecht is opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer. Reacties op de wijzigingen
dienen dan ook bij de provincie Utrecht te worden ingediend. Dit kan door een digitale enquête in te vullen
op www.u-ov.info/uwmeningtelt. Via deze enquête is het mogelijk te reageren op de voorstellen. Het
Voorstel Vervoerplan 2018, kan bekeken worden op www.zeist.nl. Reageren kan tot 2 juli 2017.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht neemt op 12 september 2017 een besluit
over de definitieve wijzigingen.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige
telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres
bereikbaar.
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