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Angeren, 5 december 2020
Provincie Gelderland
T.a.v. de heer J. Van der Meer

Markt 11
6811 CG Arnhem

Onderwerp: Openbaarvervoerconcessie 2023

Geachte heer Van der Meer,

ln 2OO7 is de Vereniging Strijdbaar Angeren opgericht. De vereniging is ontstaan vanuit de onvrede
van de Angerense bevolking over de lage prioriteit die de Gemeente Lingewaard gaf aan de
ontwikkelingen met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp . De vereniging telt nu 850 leden.
Kleine dorpen zoals Angeren dreigen, doordat de woningbouw in onze gemeente vooral in de grote
kernen plaatsvindt, te vergrijzen. Dit heeft een direct effect op de leefbaarheid in het dorp.
Het verenigingsleven komt onder druk te staan en het aantal leerlíngen op de basisschool loopt

terug. Vandaar dat de Vereníging Strijdbaar Angeren zich inzet voor zaken, die de leefbaarheid in
Angeren verhogen. U moet hierbij denken aan zaken als het bevorderen van woningbouwprojecten
in Angeren, het ontwikkelen van wandel-, fiets- en struinroutes in het buitengebied rondom het dorp
en de aanleg van een duurzame A15.
Ook de aanwezigheid van voldoende openbaarvervoer heeft directe gevolgen op de leefbaarheid in
Angeren. Vanuit onze contacten met de Gemeente Lingewaard hebben wij begrepen, dat de huidige
concessie openbaarvervoer in 2023 verloopt en dat het inrichten van de nieuwe concessie vooral

door de Provincie Gelderland wordt uitgevoerd.

Met betrekking tot het inrichten van deze concessie hebben wij enkele vragen:

r

Hoe ziet het proces van het inrichten van een openbaarvervoerconcessie er uit?

o

Wie zijn de stakeholders in een dergelijk proces?

o

Hebben inwoners van de regio of hun vertegenwoordigers inspraak?

o

Hoe is deze inspraak geregeld?
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De Vereniging Strijdbaar Angeren heeft uiteraard ook nagedacht over de inrichting na 2023 van het
openbaarvervoer in onze regio.

.

Wij wíllen in ieder geval het voorzieningenniveau van Lijn 33 behouden.

o

Daarnaast zou het een goede zaak zijn om het traject van Lijn 300 vanaf de Valom tot het
industrieterrein Het Pannenhuis, dat nu via de Karstraat loopt, te laten verlopen via de
Polseweg, de Leutsestraat en Kamervoort. Hierdoor haakt het dorp Angeren aan op een
snelle verbindíng naar Arnhem en Nijmegen.

Graag zouden wij als belangenbehartiger van de inwoners van Angeren betrokken willen worden bij

het proces van de Openbaarvervoerconcessie 2023 in onze regio.

Wij zijn uiteraard bereid om onze vragen en suggesties mondeling toe te lichten.

ln afwachting van een bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groet,

id Strijdbaar Angeren

Grundel6
6687 AR Angeren

ïel:06-44768L72
Email: ptijssen@xs4all.nl

