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Nieuwe inrichting plein met bushaltes NS-station De Vink

T. Looye
-

Geachte heer, mevrouw,
Arriva blijft de komende jaren het openbaar vervoer binnen de Leidse regio verzorgen. Eén
van de voorwaarden in het contract met Arriva is het verduurzamen van de stadsdienst door
met elektrische bussen te gaan rijden. Dit is goed voor de leefbaarheid. Naar verwachting
rijden buslijnen 1,2,3 en 4 vanaf 1 maart 2019 elektrisch. Lijn 5 en 6 volgen later dat jaar.
Opladen bij NS-station De Vink
Electrische bussen moeten tijdens de dienstregeling worden bijgeladen. Bussen worden
bijgeladen op de eindhaltes van de buslijnen en in de garage van Arriva. Hiervoor is
laadapparatuur nodig bij de bushaltes aan de Leidse kant van NS-station De Vink. Dit is nu het
eindpunt voor de buslijnen 1,2 en 3. Vanaf de dienstregeling 2019 (die van start gaat per 7
december 2018) rijdt ook buslijn 4 door naar NS-station De Vink. Buslijn 4 zal vanaf station
De Vink via Voorschoten (Trompweg/Hoflandbrug) en station Leiden Centraal Station naar de
eindbestemming Leiden Merenwijk rijden.
Gevolgen van werkzaamheden
Om elektrische bussen op te kunnen laden aan de Leidse kant van NS-station De Vink en door
de komst van de extra buslijn 4, wordt het plein met de bushaltes in Leiden aangepast.
Om deze aanpassingen mogelijk te maken zullen de bussen 1 en 2 tijdelijk keren op de
‘rotonde’ aan de Voorschotense kant van NS-station De Vink. Dit is bij het Tromplein ter
hoogte van het P+R terrein. Om het keren en draaien van bussen mogelijk te maken moet de
‘rotonde’ worden aangepast en na het gereed komen van de bushaltes in Leiden wordt de
‘rotonde’ weer in oude staat worden teruggebracht. Deze tijdelijke situatie start in de week
van 19 november 2018 en duurt uiterlijk tot en met januari 2019.
Daarnaast wordt de eindhalte van buslijn 3 vanaf de Leidse kant tijdelijk naar de
Voorschotense kant van NS-station De Vink verplaatst. Ook deze wijziging start in de week
van 19 november en duurt uiterlijk tot en met januari 2019. Vanaf 9 december a.s. zal ook
buslijn 4 tijdelijk de eindhalte in Voorschoten hebben.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thomas
Looye via telefoonnummer 14071 of per e-mail via tlooye@wodv.nl.
Tot slot
Mogelijk betekenen de werkzaamheden enige overlast voor u en uw omgeving. Wij proberen
dit zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.
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