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Besparingsplan De Lijn 2015

Geacht college
De Lijn staat de komende jaren voor een reeks belangrijke en moeilijke opdrachten. Zoals we jullie
eind vorig jaar reeds aankondigden, vroeg de Vlaamse Regering ons om tussen 2015 en 2019 fors
te besparen. Tegen 2019 lopen deze besparingen op tot 65 miljoen euro per jaar.
Een belangrijk deel van de besparingen wordt gerealiseerd via bijkomende ontvangsten, met de
tariefhervorming als hoeksteen.
De andere helft moeten we halen uit besparingen op onze uitgaven. In eerste instantie wordt
bespaard op algemene werkingskosten en interne projecten van De Lijn.
Tot slot zijn enkele aanpassingen aan het aanbod onvermijdelijk. We zijn daarbij op zoek gegaan
naar creatieve maatregelen die onze reizigers - uw inwoners - zo weinig mogelijk treffen.
Ondertussen hebben wij onze begroting voor het komende jaar opgemaakt.
Hierbij willen we jullie dan ook op de hoogte brengen van de impact van deze besparingen op het
aanbod in uw gemeente.
De Lijn Oost-Vlaanderen heeft besparingsmaatregelen uitgewerkt binnen dit kader:
ZONDAGEN:
 Reguliere buslijnen: Ritten met een lage bezetting die rijden vóór 10u00 en ná 19u00
worden geschrapt.
 Belbus:
o Alle ritten vóór 10u00 en na 19u00 worden geschrapt
o Bij zeer laag gebruik op zondag wordt de belbus volledig geschrapt
EXAMENPERIODE (december en juni):
 Enkele middagritten worden geschrapt op voorwaarde dat er een alternatief is
WOENSDAGMIDDAGRITTEN ifv scholen:
 Enkele middagritten worden geschrapt op voorwaarde dat er een alternatief is
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Binnen dit kader zijn voor Oudenaarde volgende specifieke maatregelen uitgewerkt:


Belbus Horebeke - Oudenaarde

Deze belbus zal niet meer rijden op zondag. Uit analyse blijkt dat deze belbus op zondag gemiddeld
slechts 7 à 8 verplaatsingen genereert.




Belbus Kruishoutem – Wortegem-Petegem (bedient Oudenaarde centrum, Bevere en
De Bruwaan)
Belbus Vlaamse Ardennen (bedient het centrum, Melden en Leupegem)
Belbus Zingem-Oudenaarde (bedient het centrum, Eine, Heurne en Mullem)

Deze belbussen zullen op zondag niet meer rijden vóór 10u00 ’s morgens en ná 19u00 ’s avonds.


Lijn 16 Geraardsbergen - Parike - Oudenaarde

Op zondagavond wordt de laatste rit in elke richting geschrapt :
- rit 20:37 Geraardsbergen Station-21:20 Oudenaarde Station (gemiddeld 5 reizigers)
- rit 19:40 Oudenaarde Station-20:23 Geraardsbergen Station (gemiddeld 5 reizigers)


Lijn 41 Oudenaarde - Zottegem

Examenperiode:
- schrappen rit 11:53 Oudenaarde Smissestraat - 12:02 Oudenaarde Station. Er is een
alternatieve rit om 12:11.
- schrappen rit 12:30 Oudenaarde Sportcentrum - Oudenaarde Station 12:36. Er is een
alternatieve rit om 12:15.


Lijn 47 Gent-Sint-Pieters - Gavere - Oudenaarde

Examenperiode: schrappen woensdagmiddagrit 12:18 Oudenaarde Smissestraat - 12:53 Gavere
Warande. Er is een alternatief vanaf Tacambaro om 12:21 (lijn 44), 12:24 (lijn 46) en 12:39 (lijn 47)


Lijn 61 Ronse - Schorisse - Oudenaarde

Op zondag worden 1 ochtendrit en de laatste 2 avondritten geschrapt wegens zeer laag gebruik. Het
gaat om volgende ritten:
- rit 10:45 Ronse Station - 11:20 Oudenaarde Station
- rit 21:40 Oudenaarde Station-22:13 Ronse Station
- rit 22:15 Ronse Station - 22:46 Oudenaarde Station
Tijdens de examenperiode wordt rit 11:58 Ronse Station – 12:31 Oudenaarde Station geschrapt. Er
is een alternatieve rit om 11:50 of om 12:00


Lijn 65 Oudenaarde - Avelgem

Zondagochtend: schrappen van 1 rit vóór 10u00: 9:50 Avelgem Busstation - 10:20 Oudenaarde
Station
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Woensdagmiddag en examenperiode:
- schrappen rit 12:15 Oudenaarde Sportcentrum - 12:56 Avelgem Busstation. Er is een
alternatieve rit om 12:20.
- schrappen rit 13:07 Avelgem Busstation - 13:46 Oudenaarde Station. Er is alternatieve rit
om 12:41 en 13:41.
Verder zal dit schooljaar de laatste 4 dagen van juni reeds volgens vakantiedienstregeling worden
gereden. Leerlingen moeten de laatste 4 dagen meestal niet meer op school zijn. We passen
hiervoor de dienstregeling aan, tenzij de school anders wenst. Hiervoor nemen we met de scholen
contact op.
Alle maatregelen worden ingevoerd vanaf 1 mei 2015.
Wij nemen in de week van 16 maart 2015 nog telefonisch contact met jullie op om de maatregelen
te overlopen en jullie vragen te beantwoorden.
Verder bieden we u de mogelijkheid tot een infomoment over deze maatregelen op maandag
23 maart 2015 om 14u00 in de kantoren van De Lijn Oost-Vlaanderen – Brusselsesteenweg 361 –
9050 Gentbrugge. Wij vragen wel uw aanwezigheid te bevestigen bij mevrouw Rosy Taelman op
rosy.taelman@delijn.be of telefonisch op 09/211.92.93.
Wij vragen ook jullie medewerking om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de
wijzigingen door bovenstaande informatie te publiceren in het gemeentelijk informatieblad en op
jullie website.
Vanaf 30 maart 2015 wordt ook op onze website www.delijn.be gecommuniceerd over deze
maatregelen. U vindt de specifieke info voor uw gemeente dan terug onder www.delijn.be/<naam
van uw gemeente>

We danken u alvast voor uw medewerking en interesse in onze dienstverlening.
Met vriendelijke groeten

Dirk Busschaert
Directeur
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