
  

RED DE STADSBUS ! 
 

In april startte de SP de campagne 1 voor OV, vanwege de 

plannen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) om vanaf 2013 

zwaar te bezuinigen op het stadsbusvervoer in Utrecht. 

Honderden mensen tekenden inmiddels onze petitie om deze 

kaalslag op het openbaar vervoer ongedaan te maken.  
 

Het eerste resultaat is binnen: de bussen blijven ’s avonds 

gewoon even vaak rijden als nu.  

 

Daarmee zijn we er nog lang niet, want:  
 

- Lijn 14 vervalt helemaal  
 

Er komen taxibusjes om een deel van deze gaten op te vullen, 

maar die rijden maar een paar keer per uur en sluiten niet aan op 

de tijden van de overige buslijnen. Het is bovendien nog helemaal 

niet duidelijk hoe deze gaan rijden. Mensen uit Schepenbuurt 

krijgen een veel langere rit met bus 5, dat is ook duurder. 
 

- Lijn 6 wordt geschrapt tussen Utrecht CS en Hoograven.  

- Lijn 1 rijdt niet meer door naar Lunetten 

- Lijn 8 rijdt niet meer door de Zeeheldenbuurt 

- Combinatie van lijn 3 en 4 in Oost, langere rit, minder haltes 

- De tarieven worden extra verhoogd met 5% 

- 25 chauffeurs verliezen hun baan 
 

Voor de SP is dit onaanvaardbaar. We zetten de strijd voor 

behoud van goed busvervoer in de stad dan ook voort. U ook? 
 

Teken de petitie op http://petities.nl/petitie/1voorov, of 

op de handtekeningenlijst waarmee we binnenkort bij u 

langskomen. Op 5 juli bieden we de handtekeningen aan 

bij de wethouder. Komt u ook? 

 

Meer informatie:  

www.utrecht.sp.nl 

Michel Eggermont (raadslid SP) 

m.eggermont@utrecht.nl 

06-47984159 
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