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Emne: Høringssvar vedr. omlægning af busruter i Herning
Høringssvar
På vegne af de tre institutioner som jeg er leder for, og de 150 borgere som benytter sig af tilbuddene,
afgiver jeg hermed mit høringssvar som ønskes ind tænkt, inden den endelige vedtagelse af ny køreplan som er
gældende fra sommer 2019.
Vores fokus er specielt lagt på rute 150, Herning – Vildbjerg – Ørnhøj, med stoppe stedet på Dueoddevej / Tre
Birke.
Der vil kun være et dagligt ankomst tidspunkt kl. 8.26 til Dueoddevej.
Det bevirker at borgerne som kommer ind fra oplandet, vil have meget svært ved at komme frem til
Dueoddevej. Samtidigt med det i mente, at vi her taler om en borgergruppe med væsentligt nedsat psykisk og /
eller fysiks funktions niveau skal sættes af enten på brændgårdsvej eller Vesterholmvej skal ud og begå sig i
morgen trafikken. Dette er ikke en holdbar løsning og vi kan forudse at det vil komme til at medføre trafik ulykker
med påkørsler af borgerne. Den manglende evne til bevågenhed i trafikken samt den nedsatte fysik gør at
løsningen ikke er holdbar for os.
Vi opfordre derfor kraftigt til at der kan være endnu et tidspunkt med ankomst på Dueoddevej, ‐ gerne kl. 9.26
hvorved tog passagerer fra Ringkøbing kan nå en bus videre til Dueoddevej.
Afgangstiden kl 13.22 vil vi så foreslå fjernes som kompensation for ovenstående.
Efter den nye plan vil man tidligst kunne komme afsted kl 13.22 fra Dueoddevej, og hvis denne kørsel fjernes
bliver tiden rykket til 14.07
Ugen første fire hverdage vil det være okay for os at der kun er tider kl 14.07 og kl. 15.08
Fredag har vi et problem at man så ikke kan hentes før kl . 14.07 så der vil vi have brug for en tid mellem kl. 11.30
og 12.00 For at kunne få borgerne kørt videre herfra.
( Institutionen lukker kl 12.00 og borgerne vil ikke kunne sidde 2 timer i et bus skur og vente )
Eftermiddags tiderne om fredagen kl. 13.22 + 14.07 + 15.08 vil kunne fjernes. Os bekendt er der ingen der
benytter sig af disse kørsler.
Vi indkøber ca 100 rejsekort årligt, og ud fra denne betragtning benyttes bus befordrings muligheden aktivt.
Med venlig hilsen
Institutionsleder
Jørgen M. Bitsch
trbjb@herning.dk
Mobil 40553403
Tre Birke,
Birkelund,
Aktivitetshuset.
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