Stille terugkeer Lomboklijntje
Bewoonster Prins is blij dat er weer
een bus door de Kanaalstraat rijdt,
maar is nog niet tevreden. Ook al is
de taxibus leeg, zij wil dat er een
grotere komt. ,,Iedere wijk hoort
toch een stadsbus te hebben? Als
er nu acht personen inzitten, kun je
een uur wachten.''
Buschauffeur Naphasja van der Tuin
heeft het niet bepaald druk op lijn 14.
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UTRECHT
Jarenlang hebben bewoners gepleit
voor de terugkeer van een bus
vanuit Lombok naar het centrum.
Maar het taxibusje dat sinds 14
december na drie jaar deze lijn 14
weer rijdt, blijft leeg.

Isolement
Daarbij rijdt de bus tot half acht 's
avonds en 's zondags niet.
,,Mensen die afhankelijk zijn van de
bus, zoals ouderen, moeders met
kinderen, raken in een isolement,''
zegt Prins. ,,Eerst moet blijken dat
deze bus gevuld kan worden,'' zegt
Andela. In totaal waren er vier
reizigers die vanaf de Kanaalstraat
richting de stad reisden gisteren.

,,Niemand heeft gemeld dat -ie zou
gaan rijden,'' zegt Jo Prins,
bewoner van de Kanaalstraat. ,,Ik
ken mensen die al een jaar niet
meer in de stad zijn geweest.'' Ze
snapt niet waarom de lijn eruit ging.
,,Die bus zat altijd vol.''
Eind 2011 werd lijn 4 opgeknipt en
veranderde in lijn 14. Die reed niet
meer naar de binnenstad. Toen
konden bewoners van Lombok
alleen nog maar vanaf de
Vleutenseweg of de Graadt van
Roggenweg met openbaar vervoer
richting stad. Sinds 14 december
rijdt lijn 14 ook naar Vredenburg.
Buschauffeur Naphasja van der
Tuin uit IJsselstein, die gisteren
vanaf zeven uur 's ochtends dienst
had op lijn 14, heeft een lege bus.
,,Vanaf de Kanaalstraat is er
vandaag nog niemand meegereden
naar de stad. Het wel iets drukker
als er markt is op Vredenburg,
maar ik heb nog geen mensen
hoeven laten staan.''
,,Verbazingwekkend,'' vindt Tanja
Andela, woordvoerster van U-OV.
,,Door de grote vraag is lijn 14
uitgebreid. Maar als over een jaar
blijkt dat er geen gebruik van
gemaakt wordt, zullen we hem
weer schrappen.''
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