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Adviesraad Sociaal Domein 
Postbus 17 
7240 AA  LOCHEM 
 
Per mail; info@adviesraadlochem.nl 
 

Lochem, 28 september 2022 
Kenmerk : 20220003 
Betreft  : Ongevraagd advies dreigend verdwijnen van buslijn 458 tussen Borculo, Ruurlo en 
Lochem 
 
 
Geacht College, 

In reactie op het artikel in De Stentor van donderdag 21 juli 2022 over de dreiging dat naast buslijn 
56 ook mogelijk buslijn 458 gaat verdwijnen, heeft de Adviesraad een informeel advies opgesteld. De 
adviesraad is blij dat de gemeente Lochem zich hier tegen verzet en ondersteunt haar argumentatie, 
dat dit een ongewenst is en haaks staat op het provinciaal beleid om goed toegankelijk openbaar 
vervoer te bieden voor onze regio. De adviesraad ondersteunt deze houding van harte.  

Dit betekent in onze ogen dat de gemeente zich met hand en tand moet verzetten tegen dit 
voornemen. Door een eerder genomen beleidsmaatregel om actief mee te werken aan het 
afwaarderen van deze provinciale weg schiet men naar onze mening nu in het eigen been.  

De Adviesraad maakt zich zorgen over Lochem en onze regio. De relatie tussen het 
voorzieningenniveau in Lochem en in de regio en het openbaar vervoer komen nog verder onder 
druk te staan. Zeker voor onze inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, biedt dit geen 
goed perspectief. De bereikbaarheid van Lochem en onze regio moet voor alle inwoners dezelfde 
mogelijkheden bieden. Dit solidariteitsbeginsel komt verder onder druk te staan. Op deze wijze 
neemt de kwaliteit van ons voorzieningenniveau steeds verder af. 

De adviesraad vindt ook dat onze regio langer steun van het Rijk moet krijgen om te herstellen van 
de coronapandemie. Het aantal reizigers daalde behoorlijk in deze periode en de overheden hielden 
ondanks de daling het netwerk van openbaar vervoer in stand. Volgens deskundigen duurt het tot 
2026 wil er sprake zijn van een volledige terugkeer naar de reizigersaantallen in het openbaar 
vervoer van voor de coronacrises. Een deel van de busreizigers is overgestapt naar de auto. Toch lijkt 
het Rijk op het punt te staan om noodlijdende vervoerders niet langer te steunen. Hierdoor 
verdwijnen buslijnen, zoals bij ons en kunnen inwoners zonder auto veel plekken, waaronder werk, 
school en winkels, niet meer bereiken. 

De Adviesraad sociaal domein mist een gedegen onderbouwing van het verdwijnen van buslijn 458 
en verzoekt u met klem om samen met de gemeente Berkelland zich te blijven verzetten tegen dit 
voornemen. 

We zien uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Nicoline Swen, 

Voorzitter 
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