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Onderwerp: Reactie op voorstel busdienstregelingwijziging lijnen 51 en 54

Beste heer Dijk,
Ter bevestiging van ons overleg van 3 mei sturen wij u hierbij onze reactie op de
adviesaanvraag over de busdienstregelingwijziging van 22 juni 2018. De
wijziging volgt uit het experiment van de provincie Fryslân rond het strekken van
de buslijnen 51 en 54.
Lijn 51 Dokkum-Gytsjerk-Leeuwarden
De huidige route wordt per 22 juni gestrekt in Gytsjerk en in Leeuwarden. In
Gytsjerk wordt een halte gerealiseerd ter hoogte van de rotonde aan de
Trynwâldsterdyk en in Leeuwarden wordt voortaan via de Bleeklaan gereden. De
tijdswinst op deze lijn is 4 minuten richting Leeuwarden en 5 minuten naar
Dokkum. Met deze tijdswinst kunt u in het weekend goed aansluiten op de
treinenknoop van :15 en :45 in het uur.
Wij hebben er begrip voor dat u dit niet doet op werkdagen, vanwege de
gebrekkige doorstroming op de stationsweg. Om dezelfde reden vragen wij u om
op zaterdagochtend de ritten 2 minuten te vervroegen en zaterdagmiddag 2
minuten te verlaten. Wij zijn bang dat de huidige overstaptijden op deze dag te
krap zijn.
Lijn 54: Dokkum-Holwerd-Leeuwarden
Lijn 54 zal vanaf 22 juni niet meer in de dorpskernen van Blije, Ferwert, Marrum
en Hallum stoppen, maar de route van lijn 154 langs de haltes aan de
Provincialeweg. De huidige ritten van lijn 54 zullen daardoor per 22 juni worden
toegevoegd aan lijn 154. De vrijgekomen DRU’s zet u in voor het inzetten van
een spitsbus welke Stiens overslaat en voor een extra late rit om 0:22 op alle
dagen op lijn 154. Ook kan door de snellere reistijd in Leeuwarden beter
aangesloten worden op de treinenknoop van :15 en :45. U stelt voor om de rit
van 23:22 via Brandgum te laten rijden. Wij zouden liever zien dat deze rit toch
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via Ternaard gaat rijden, zodat de bewoners niet 1:20 uur langer hoeven te
wachten op de bus.
Avondbediening Feanwâlden-Dokkum
Naast de huidige dienstregelingsvoorstellen rond lijn 51 en 54 willen wij u vragen
te kijken naar het voorstel om de laatste ritten van lijn 155 na 21:00 via
Damwâld te laten rijden. Hierdoor wordt voor de dorpen Damwâld en
Broeksterwâld een latere reismogelijkheid geboden vanuit Groningen. In de
huidige situatie is er na 21:00 nog veel haal-en-breng verkeer op het station bij
de aankomende treinen. Mogelijk zijn dit potentiële reizigers richting de twee
dorpen.
Met vriendelijk groet,

A.F. Ettema, voorzitter
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