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Advies over informatie op abri’s  
 
 
In het algemeen zijn er op bushaltes binnen de provincie uitstekende en goed onderhouden 
wachtvoorzieningen: abri’s.  
Toch zijn er soms punten die voor verbetering vatbaar zijn. We denken dan aan losliggende 
tegels, ontbrekende vertrekstaten, vandalisme, graffiti, rondslingerend vuil, gebrek aan 
fietsenrekken, niet werkende DRIS-panelen en dergelijke. 
 
Vanuit de gebiedskamers van het Rocov-NH is de wens geuit om in abri’s een mededeling 
aan te brengen met een korte instructie en een contactadres waar de reiziger kan melden 
dat er in de betreffende abri iets valt te verbeteren. Het Rocov verwacht dat de reiziger 
op deze wijze zelf kan bijdragen aan de monitoring van de staat van onderhoud van de 
haltes. Voorwaarde is wel dat de reiziger het gevoel moet hebben dat er iets met de 
melding wordt gedaan. Het contactadres zou bij voorkeur een telefoonnummer, een e-mail 
adres en eventueel een QR-code moeten bevatten.  
 
Graag overleggen we met u hoe dit op korte termijn te realiseren is. Mogelijk kan er 
worden aangehaakt bij een al bestaande structuur. Naar wij begrepen hebben bestaat er 
voor het R-net al de mogelijkheid voor reizigers om te bellen naar een servicepunt via een 
0800 nummer.  
 
Het contactadres hoeft niet voor alle abri’s hetzelfde te zijn, als het bijvoorbeeld naar de 
gemeente verwijst waarin de abri staat.  
Het contactadres moet wel op de hoogte zijn van de instantie die verantwoordelijk is voor 
het verhelpen van de gemelde klacht. Het contactadres zou in dat geval zelf deze instantie 
moeten benaderen en toezien op juiste afhandeling van de klacht.  
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