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Betreft: Bus-afsluiting Vrijthof (met name de zuidkant van het centrum en het Jekerkwartier)  
  
  
Geachte College & Raadsleden,  
  
Inmiddels heeft Buurtnetwerk Binnenstad begrepen dat de huidige terrasuitbreiding op het Vrijthof 
vanaf maandag 1 november vervalt. Er wordt in een huis aan huis verspreide informatiebrief gezegd 
dat de huidige busroute omleiding nog even in stand blijft. Er staat niet bij tot wanneer.  
  
Mag aangenomen worden dat de oorspronkelijke busroutes eveneens op maandag 1 november weer 
worden hersteld of zijn er argumenten om de omleiding langer in stand te houden?  Indien dit zo is 
willen wij deze graag van u vernemen.  
  
Dat Arriva het steeds veranderen van de busroute niet dynamisch kan inregelen, is nooit begrepen 
door ons. Eveneens is niet begrepen dat de door ons voorgestelde alternatieven voor de busroute in 
het genoemde deel van de binnenstad ook nooit serieus zijn genomen dan wel tenminste een 
onderwerp van denken, dan wel van een gesprek, zijn geweest.  
  
Wij, die graag als de gesprekpartner van zowel de buurt alsook van de Gemeente willen zijn, zouden 
het op prijs stellen dat de omleiding zo snel mogelijk na einde van de terrasuitbreiding wordt 
teruggedraaid en wel op de aangekondigde maandag 1 november 2021. Daaraan parallel willen wij 
graag onder de aandacht brengen dat het hoog tijd is dat moet worden nagedacht over een 
structurele wijziging in het routeschema van de bus routes in het genoemde deel van de binnenstad. 
Het is immers onverteerbaar dat de bewoners van dit stadsdeel herhaaldelijk buitenspel worden 
gezet als het gaat over een goede vorm van openbaar vervoer. Om hierover na te denkend zijn 
belangrijke argumenten naar voren te brengen zoals de aanpak van de eenzaamheid van veel 
mensen domweg omdat ze zonder een goede busverbinding aan huis gekluisterd zijn.   
Daarnaast wordt herhaaldelijk aandacht besteed aan een gezonde leefomgeving in onze stad maar 
ook dan wordt eenvoudig voorbijgegaan aan het feit dat het ontbreken van goed openbaar vervoer 
gelijk staat aan het aanmoedigen van eigen, vaak gemotoriseerd vervoer.  En juist dit laatste is zeer 
ongewenst.   
  
Inmiddels is door ons ook vernomen dat een aantal politieke partijen de voorkeur heeft uitgesproken 
om de terrasuitbreiding op het Vrijthof structureel te regelen voor het terrasseizoen van 2022.   
Dit vanwege het feit dat het “zo gezellig is onder de boompjes”.  
 
  



  
  
Als Buurtnetwerk vinden wij dat wanneer de gemeenteraad besluit om dit te doen, er een eerst een 
alternatieve busroute moet komen zoals eerder is geopperd in onze brief van 8 juni 2020.  Als 
Buurtnetwerk is het mede onze wens en taak om ook hierin de wensen van velen die wonen in het 
eerdergenoemde stadsdeel verwoorden.  
Door het herhaaldelijk marchanderen met de dienstregeling van de stadsdiensten in het gebied, is 
een onwenselijk systeem ontstaan in de verbindingen met essentiële zaken als het UMC+, het station 
en de diverse buitenwijken. Mede daardoor lopen de intermenselijke verbindingen met familie, maar 
ook met oude bekenden, die in de diverse bejaarden- en verzorgingstehuizen buiten de stadskern 
verblijven, ernstige schade op. Het is veel bewoners in het genoemde stadsdeel dan ook onduidelijk 
waarom aan met name de horeca in de binnenstad faciliteiten worden verleend die tegelijk sterk ten 
koste gaan van het leef- en woongenot van diezelfde bewoners.  
Hiermee mag het u duidelijk zijn dat als er geen alternatief wordt gevonden voor de busroute aan de 
zuidkant van het centrum en Jekerkwartier het steeds verder verpauperen van dit stadsdeel op de 
loer ligt en wel om het feit dat de minder jonge bewoners op den duur de stadskern zullen verlaten.  
  
In dit kader moet ons van het hart dat er wel erg weinig empathie wordt getoond aan de bewoners 
van het onderhavige gebied m.b.t dit probleem.   
Wij kunnen als Buurtnetwerk Binnenstad dan ook rustig stellen dat wij niet of nauwelijks betrokken 
worden bij de besprekingen over onderwerpen die het stadsdeel aangaan terwijl in het kader van de 
relatie tussen gemeente en de buurtnetwerken de eerstgenoemde zegt een goede communicatie 
bijzonder op prijs te stellen. En uiteraard zijn wij het met die gemeentelijke uitspraak van harte eens.  
  
Resumerend kunnen wij rustig stellen dat het buurtnetwerk verlies lijdt aan contacten met zowel de 
gemeente als met de bewoners van wat genoemd wordt de Binnenstad.  
Dit omdat wij domweg niet of slechts zeer beperkt informatie ontvangen van gemeentewege en ons 
zo de mogelijkheid wordt onthouden om die vertegenwoordigers te zijn waar men in de media over 
rept. Nagenoeg alle informatie die relevant is voor onze buurt moeten wij helaas vernemen uit de 
media, met andere woorden het bekende paard wordt herhaaldelijk achter de wagen gespannen 
want hoe kunnen wij met de bewoners van gedachten wisselen over onderwerpen die vaak al 
besloten zijn en uitgebreid in de media zijn vermeld.  
Ofwel, simpel gezegd het is voor ons nagenoeg onmogelijk onze achterban van informatie te 
voorzien gewoon omdat wij het zelf niet krijgen.  
  
We vertrouwen erop dat u ons in de toekomst toch wat meer gaat betrekken in zaken die de 
binnenstad betreft en zeker in het geval mocht het tot een definitieve uitbreiding van de terrassen 
op het vrijthof voor 2022 komen.   
  
Wij verzoeken u beleeft maar zeer dringend op zeer korte termijn in overleg te gaan met Arriva met 
hervatten van de busroutes in het zuidelijk deel van de binnenstad. Bovendien willen we met klem 
adviseren om de gebrekkige communicatie van de gemeente naar de buurtnetwerken toe, sterk te 
verbeteren. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Buurtnetwerk Binnenstad  
Bèr Prévôt  
Marco Maessen  
  


