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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Van Rensen van de Fractie van Inwonersbelangen over
busverbindingen Antonius Ziekenhuis

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat ziekenhuiszorg goed en eenvoudig te bereiken
moet zijn met het openbaar vervoer? En dat dit ook geldt voorde bezoekers van patiënten?
Antwoord: Ja. Dat geldt ook voor bezoekers van patiënten.
Vraag 2. Welke stappen onderneemt het college om directe verbindingen te realiseren met het openbaar
vervoer vanuit Woerden naar de twee locaties van het Antonius Ziekenhuis?
Antwoord: De provincie Utrecht is opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in de gehele provincie,
ons college heeft daar geen directe invloed op. Wij hebben de provincie inmiddels geïnformeerd over
de wenselijkheid van een nieuwe, directe verbinding tussen de gemeente Woerden en het Antonius
Ziekenhuis in Leidsche Rijn. Dit verzoek komt medio april op bestuurlijk niveau aan de orde tijdens het
reguliere overleg met de gedeputeerde voor Mobiliteit.
Over de busverbinding met Nieuwegein bestaat onduidelijkheid. Syntus gaat de concessie openbaar
vervoer in de provincie overnemen van Connexxion en geeft nog geen uitsluitsel over het al dan niet
handhaven van deze busverbinding. Syntus geeft aan dat zij ons daarover naar verwachting eind april
kunnen informeren. Ook het belang van deze busverbinding zullen wij onder de aandacht van de
gedeputeerde brengen.
Vraag 3. Welke stappen onderneemt het college om directe verbindingen te realiseren met het openbaar
vervoer vanuit de kernen van gemeente Woerden (onder andere Zegveld, Harmeien, Kamerik en
Molenvliet) naar de twee locaties van het Antonius Ziekenhuis?
Antwoord: Wij gaan daar niet over maar brengen het onder de aandacht van degenen die er wel over gaan.
Vraag 4. De reiskosten naar het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden zijn gering voor de inwoners van
Woerden. Heeft het college ideeën hoe de reiskosten in de toekomst bepefct kunnen blijven voor de
inwoners?
Antwoord: Nee
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