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Kennisnemen van
Wijziging van de frequenties in de dienstregeling van Arriva in 2022
Inleiding
De naweeën van de pandemie, de economische omstandigheden en de uitdagingen rondom de
personele bezetting zijn voor Arriva aanleiding om de dienstregeling voor 2022 aan te passen. Dit
betekent voor de korte termijn dat Arriva vanaf 30 mei 2022 gaat rijden volgens de vakantieregeling
en vanaf 5 september overschakelt naar de geplande winterregeling. Hiermee is de exploitatie weer
sluitend en betrouwbaar voor de reiziger.
Informatie
Arriva Brabant kampt momenteel met een beperkt tekort aan personeel. Dit leidt ertoe dat er
dagdagelijks ritten uitvallen, wat zorgt voor onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer bij de
reiziger. Om toch betrouwbaar openbaar vervoer aan te kunnen bieden start Arriva vanaf 30 mei
2022 met de vakantieregeling. Normaalgesproken zou deze regeling pas starten op 9 juli 2022. De
frequentie van het aantal ritten zal hiermee tijdelijk afnemen. Er worden geen capaciteitsproblemen
in de bussen zelf verwacht.
Vanaf 5 september 2022 schakelt Arriva over naar de geplande winterregeling. Bovendien is de
verwachting dat het herstel van het vervoer zich doorzet waardoor Arriva genoodzaakt is om op een
aantal lijnen extra ritten aan te bieden vanwege de start van de scholen in september.
Wat betekent dit concreet voor Goirle?
- Vakantieregeling start op 30 mei i.p.v. 9 juli (tijdelijke afname frequentie)
o Stadslijn 2 gaat van 4x naar 2x per uur
o Streeklijn 132 gaat van 2x naar 1x per uur (met uitzondering van de spitstijden)
o Schoolliners blijven wel volgens de normale dienstregeling rijden
o De overige lijnen schakelen niet vervroegd over naar de vakantieregeling
- Winterregeling start zoals normaal op 5 september.
Vervolg
De gemeente heeft blijvend aandacht voor de ontwikkelingen bij Arriva. Het doel van Arriva is om in
2023 weer te rijden zoals dat voor de coronapandemie het geval was. Onze ervaringen nemen we
mee in de beoordeling van het exploitatieplan 2023 en verder.
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Communicatie
Arriva heeft door middel van een memo (bijgevoegd in bijlage) de betreffende gemeenten, de
provincie en het ROB (Reizigers Overleg Brabant) geïnformeerd.
De actuele dienstregeling is te raadplegen via de reisapps en wordt op de DRIP’s (Dynamische Reis
Informatie Panelen) getoond.
Bijlagen
- dienstregeling Arriva
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