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Advies wijzigingen per wijzigingsblad februari 2019

Geachte heer Van der Tak,
In uw brief van 6 februari 20191 vraagt u ons, de consumentenorganisaties in het Locov,
advies over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling per 1 april 2019. Wij gaan
graag in op uw adviesverzoek.
Wij constateren dat u enkele aanpassingen voorstelt, waardoor enkele treinen 1 minuut
eerder zullen vertrekken. De aanpassing van de Sprinter Deurne – Eindhoven - ’sHertogenbosch (treinserie 9600) tussen Helmond en Eindhoven betekent 1 minuut
reistijdwinst voor reizigers uit Deurne en Helmond Brouwhuis met bestemming Eindhoven.
Daar staat tegenover dat reizigers uit Helmond en Helmond ’t Hout die verder reizen dan
Eindhoven juist 1 minuut langer onderweg zijn. Wij hebben geen bezwaren tegen deze
aanpassing, omdat dit afrondingsverschillen zijn die de reiziger in de praktijk niet zal
merken.
Wij zien verder dat in uw voorstel voor Dienstregeling 2020 deze treinserie (met het
nieuwe treinserienummer 4400) ook 1 minuut vroeger vertrekt richting ’s-Hertogenbosch.
Mogelijk is de situatie in Dienstregeling 2020 afwijkend. Maar mocht dit niet zo zijn, dan
lijkt het ons dat ook deze vertrektijd moet worden aangepast.
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Bezoekadres secretariaat
Rijnstraat 8
2515 XP DEN HAAG

Postadres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Telefoon (070) 456 8999

Bereikbaar te voet vanaf ns‐station cs en vanaf ns‐station hs met tramlijn 9.

In het Locov hebben zitting: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, ANWB, Consumentenbond, Ieder(in), Fietsersbond,
Landelijke Studentenvakbond, KBO‐PCOB en ROVER.

Verder constateren wij dat door de vroegere aankomst in Eindhoven een schijnaansluiting
ontstaat met de Intercity naar Enkhuizen. Wij verwachten dat ervaren reizigers gaan
proberen deze aansluiting aan de overkant van hetzelfde perron te halen.
De aanpassing met 1 minuut van de treinseries 500/700 tussen Assen en Groningen
juichen wij toe, omdat dit leidt tot kortere reistijden.
Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan zijn wij hiertoe van harte bereid.
Met vriendelijke groeten,
DE CONSUMENTENORGANISATIES IN HET LOCOV.
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