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Aan de fracties in de Gemeenteraad 
(d.t.v. de griffier) 
 
November 2021 
 
Meerjarenbegroting en Gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
Geachte raadsleden,  
 
 
In juli jl. hebben wij van FNV Lokaal Achterhoek u het ‘tienpuntenplan’ van FNV 
toegestuurd en wij hebben daarbij aangegeven, dat we sommige punten nog 
afzonderlijk onder uw aandacht zullen brengen. 
 
Omdat de gemeenteraad een kader stellende en controlerende taak heeft ten 
opzichte van de uitvoering van het beleid door het college, vragen wij u daarbij 
aandacht te besteden aan het volgende.  
 
 
Openbaar vervoer  
 
Dit gaat over verdergaande verschraling van het openbaar vervoer! 
 
Het ziet er naar uit dat er na de coronahausse buslijnen zullen worden 
geschrapt. Dat zal binnenkort onder meer duidelijk worden in de 
concessiegebieden in Gelderland en dus ook in de Achterhoek.  
 
Het schrappen van buslijnen pakt slecht uit voor de bereikbaarheid en het 
voorzieningenniveau van gemeenten en de leefbaarheid op het platteland.  
 
Die bezuinigingen raken wederom kwetsbare inwoners die aangewezen zijn op 
openbaar vervoer en ook mensen met een uitkering die voor werk door de 
gemeente worden verwezen naar een werkplek die voor hen alleen met het 
openbaar vervoer bereikbaar is of soms niet eens.  



 2 

Gelukkig rijdt er weer een bus tussen Aalten en Bocholt – mede op aandringen 
van FNV Lokaal Achterhoek met een manifest tijdens de laatste verkiezingen 
voor provinciale staten.  
 
Enkele maanden geleden lanceerde de provincie Gelderland ‘RRReis’ als een 
soort alternatief, zonder dat werd gerept over genoemde bezuinigingen op de 
lijnen.  
 
RRReis voorziet erin dat er haltes kunnen worden aangewezen, van waaraf 
reizigers vervoer kunnen bestellen naar een bus- of treinstation. 
 
Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door haltevoorzieningen 
aan te wijzen, waarmee inwoners in ons uitgestrekte buitengebied een 
voorziening krijgen ‘op redelijke afstand’ van hun huis.  
 
Ook kan worden gedacht aan haltes bij bedrijven waar veel mensen werken die 
op openbaar vervoer zijn aangewezen. De gemeente kan daartoe overleg 
openen met ondernemersverenigingen en/of industriële kringen!  
 
We willen zo graag jongeren behouden voor werk in de Achterhoek. Ook 
jongeren kiezen steeds minder voor de auto. Ook zij zijn dus gebaat bij een 
goede bereikbaar per OV van hun stage- of werkplek.  
 
Tot zover onze keuze voor opnieuw een onderwerp, dat wij ook vanwege de 
actualiteit onder uw aandacht willen brengen, met het oog op de aanstaande 
begrotingsbehandeling en de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 
2022! 
 
Wij zijn van plan om met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 
2022 nog enkele belangrijke items uit ons tienpuntenplan onder uw aandacht 
te brengen. 
 
Met uw voorbereidingen wensen wij u intussen veel succes en misschien ziet u 
ons nog wel in een raadszaal?! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lokaal FNV netwerk Achterhoek 
Vakbondshuis Doetinchem  
 


