Chauffeurs U-OV, Syntus en Arriva leggen het werk neer

Hele dag geen of bijna geen bussen en trams
van dan de ander. ,,Ik denk dat we
wel wat extra ritjes kunnen maken'',
zegt een chauffeur hoopvol.

De bussen van U-OV en van andere
vervoersbedrijven blijven vanochtend in
de remise.
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Hij verwacht ook dat er vandaag
wel weer snorders zullen opduiken
die gestrande reizigers tegen
woekerprijzen op weg willen
helpen. Dat gebeurde ook tijdens
de sneeuwstorm vorige maand. Tot
woede van de Utrechtse chauffeurs
die wel over een keurmerk
beschikken, werden die illegale
chauffeurs niet gecontroleerd en
weggestuurd.
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In Utrecht en omgeving rijden
vanochtend geen bussen en trams.
Chauffeurs van U-OV, Syntus en
Arriva leggen het werk neer. De
staking duurt officieel tot 12.00 uur,
maar de vervoersbedrijven geven
geen garantie dat alles daarna
weer goed op gang komt.

Daarover is onlangs een gesprek
geweest met de gemeente. Daarin
is volgens taxi-woordvoerder
Mohammed Zidane afgesproken
dat er meer gecontroleerd zal
worden en dat er een
telefoonnummer komt waarop
chauffeurs misstanden meteen
door kunnen geven.

Eerder deze week verwachtten
woordvoerders van de busbedrijven
nog dat werkwillige chauffeurs
wellicht enkele bussen of trams al
in de ochtend de weg op zouden
krijgen, maar daar ziet het niet naar
uit. ,,De kans is groot dat er later op
de dag onregelmatig wordt
gereden'', zegt een woordvoerder
van Syntus. ,,Maar we kunnen niet
garanderen dat mensen ook weer
terug kunnen.''

,,Maar dat is allemaal nu nog niet
geregeld'', zegt woordvoerder
Zidane. ,,Ik verwacht ook niet dat
het vandaag nodig is. De staking
komt niet, zoals de storm,
onverwacht. De reizigers hebben al
iets anders bedacht.''

Reizigers zijn goed op de hoogte
en houden rekening met een dag
zonder bus en tram. Desgevraagd
laten enkele van hen weten dan
maar met de auto te reizen. ,,Het is
wat omslachtiger en lastiger in
Utrecht, maar het moet maar een
keer'', aldus een vrouw uit
Nieuwegein. Ook kiezen veel
treinreizigers vandaag voor de fiets
om van het station naar hun werk
te gaan.
De Utrechtse taxichauffeurs
rekenen vandaag op een druk
dagje, al verwacht de één er meer
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