Via stationshal van ene naar andere bus
Rob Sanou ergert zich er ook aan
dat je via de stationshal naar een
andere bus moet lopen: ,,Helemaal
mee eens. Je wordt van de ene
naar de andere kant gestuurd. De
chauffeurs weten zelf niet eens
waar wat zit. Drama!''
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Nel Mazzavillani is niet blij met de
vernieuwingen voor het busvervoer.
,,Je zoekt je rot. En je krijgt een
stijve nek, zo hoog hangen die
borden.'' Jolanda De Jong - Zwart
vindt de nieuwe situatie geen
verbetering: ,,Erg onduidelijk
aangegeven allemaal.'' Kelvin Pels
is het roerend met haar eens: ,,De
wegwijzers hangen inderdaad
onlogisch hoog. En met teveel info
in te kleine lettertjes.''
Fred Ligt vindt vooral het feit dat de
bussen op verschillende locaties te
vinden zijn erg verwarrend: ,,De
bussen staan op twee, nee drie
verschillende locaties aan de
Jaarbeurszijde, wat erg onduidelijk
is. Waarom nu niet gewoon alle
lijnbussen bij elkaar op het nieuwe
busstation bij de NS en andere
bussen op het plein bij de tram? Er
is voor de mensen geen touw meer
aan vast te knopen.'' En dan heeft
hij het nog niet eens over de
nieuwe dienstregeling. Mandy
Versteeg vindt dat ze veel te veel
moet lopen om van het ene naar
het andere perron te komen: ,,
Superirritant. Je moet soms via de
stationshal van de ene zijde naar
de andere om een volgende bus te
pakken. Met een kinderwagen erg
lastig.''
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Voor Ingrid Steenbeek is het een
echte ramp: ,,Dit weerhoudt me er
dus van om te reizen met de bus, ik
kan het niet lopen van de ene naar
de andere bus en absurd dat je dan
ook eerst een trap op en af moet.
Neem alleen nog de bus als ik in de
stad zelf kan overstappen bij
dezelfde halte, het station en de
chaos daar sla ik over. Met de
reiziger is geen enkele rekening
gehouden, een en al
verslechtering.''
Ellen Middelkoop: ,,Voor ouderen
of als je slecht ter been bent, is het
helemaal niet meer te doen!
Sowieso door die lange afstand
tussen de bussen
jaarbeurszijde/jaarbeursplein mis je
overstap waardoor reis veel langer
duurt! Als de centrumzijde straks
klaar is en afstand nog groter
wordt; ik moet er niet aan denken!
Ik ben geboren getogen Utrechter
maar voel me door al het gezoek
naar de juiste bus een vreemde op
het station in mijn eigen stad!
Marc van Essen vindt dat er niet zo
moet worden gezeurd: Reizigers
zijn veel te veel verwend in
Nederland, kunnen niets meer
zelf.'' Ook Sofie Abbring vindt het
allemaal wel meevallen: ,,Ik
verdwaal heel vaak, maar ik kon op
het station gewoon de weg vinden
hoor!''
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