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Almere 10-02-2006

Van Peter Blankman aan WHC

Beteft Connexxion gesprek sp 15-02-06 om 9.31

Àfspraken drie keer winst staan onder druk ---- Lege luchttanks en niet startende pod-
wagens?

Kwalitpif Conqexxion geschenk bij 25 jaar jubile-um - horloge niet gedrager en na anderhalf
jaar niet meer te repareren o uurwerk vervangen door horlogemaker

De tse genomen agressie van klanten, die duidelijk ontstaan zijn na het open in stap protocol

sompenseren door een Agressie toeslag , Dszs agrsssie ondgr hetpubliek zou zonder het

open instap protocol zeker niet za ziingeëscaleerd.

Wat te doen met de passagiers die toch achter instappsn met patat ijs en broodjes hamburger

ïVat te doen met de passagiers met muziek makende apparatuur (radio,mp3spler, telefoon).
Wat te doen met de passagiers die duidelijk niet van enige regel binnen ons vervoer op de
hocge zijn, het staan voor de steep .. het spreken met de chauffeur tijdens het rijden
Passagiers denken dat wat zij aan tijd verkloten, wel door de race licentie van de driver word
gecompenseerd.

Dagelijks heb ik te maken met mensen die mijn dieastuiFoering traineren en vertragen door
zeer langzaan in te stappen of hun kinderwagen als vierde naar binnen tc proFpen pn

de doorgang vmr de rcEt van de klanten belemme'ren.

Ik stel hierrree vast dat ze niet hoeven te kunnen tellen om kinderwagens te duwen.
Ik stel dat het volk in Almere de achter of middelste deur prefereerd boven de openstaande

voordeur zodatik regetnatig een r{j wachtende klanten heb bij de middelste of achtersts deur
t*nvijl de voordeur niet gebruikt op€n staat,

Dat kost tijd die ik cigcnliik niet meer heb.

Z,oalsgewoonlijk is bij het bedenken van het open instap beleid aan dit syndroom niet gedacht

Jaren heb ik veel inspanning gestopt in het stroomlijnen van het publiek in de bus, door ieder
achter uit te laten stápp€n en de voordfln voor de instappers te hicn.

ï)e fi.levorming in de spit bij de middendeur doet het open instry beleid biina geheel te niet
qn de bedachte t[jdwinst is a[een haalbaq in de virtuele ged-acbte vaa de bg'denker mqar uiet
in de praktijk
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De tijdsduur van de werkzaamheden aan de busbaan in haven zijn een regelrechte
van de zorg die de gemeente toen der tijd heeft belooft
De rijtijd is mede doqr $nelheids vsrlaging door deze langdurige werkzaasheden aan en om
de busbaan krap, hierdoor komen mijn we*zaaruhsden onder hoge tijdsdruk.

Ik mis hi€rin een pÍocescontroleur die de werkzaamheden aon de baan regelt zodat ik niet
tijdens een dag 184 keer geconfronteerd wordt met verkeersmaabegelen die mijn
werkzaamheden verstoren
Ik ben tenslotte ook aan het wprk op de busbaan en rij daar zeker niet voor miin lol.
De t5 kilometer beperkingen ten behoeve van werkzaamheden rijzen spontaan zÊven weken
voordat er eÊn schop de grond rn gaat, en staan acht weken nadat de arbciders vertrokken zijn
nog op de zelfcle plek.

Snelheidsb€lemmerende verkeersmaatregelen zijn bedoelt om de veiligheid in het verkeer te
wgarborgen en niet om de verantwoorde$kbeid van de gemeente voor síat b€beÊ een goed
en veilig wegdek af te wentelen zoals bij een aantal brugdelen e'n slechts al drie keer
gerepareerde wegdelen.
ïk copstateer dat collega's de snelheidsbeperkende maatregelen van de gemeente massaal aan
de laars lappen snz-a vgor minstens een 5000 euro aíu aflaatbrieven per dienst genorerrn
buitsn de tallozen rode lampen om die zntegenkomen.

Ik verwacht dat van bovenstaande niets veranderd is, als ik woegtijdig de dienst verlaa! want
ik ben niet van plan om tot mijn 78* op de bus te bl[jven sloven.
Ik vind het werk niet voldsende venorgt en de beloning te laag en zoals iemand van uit het
kabinet laatst zei, dat orn het rn'erkvolk langer door te laten werken zou het werten leuken
rnoeten wordon, en zo leuk kunnen ze het voor mli, hier niet meer maken.

Herziening salariëring ?
Bereikbaarheids toeslag?
Agressietoelage?
Gevarengeld?
Werkdruktoeslag?
Verantwoordingstoesl4g?
Race toelage?
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Schadenummer

Lokatie:

27561

NSO

Sch adevenantwoord i n gsform u I ier

Aan de heer/ mevrouw

U heeft een aanrijding gehad met het hierboven vermelde voertuignummer.

Het betreft naar uw mening WEL /@Ell-verhaalbare schade. (doorhalen wat niet van toepassing is).

Schadedatum 2A-10-2009

Plaats: Almere

Blankman

Acht u zichzelf verantwoordelijk voor de ontstane schade?

lndien Ja, welke onderstaande stelling(en) is/zijn dan het meest van toepassing?

Busnumme'l 9131 I

kastjere-l

flru Klr,l""
Ett weet het niet

Moment van onachtzaamheid

lnschattingsfout

Te gehaast

Niet goed (in de spiegels) gekeken.

Anders, namelijk
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Wat kunt u eraan doen om een dergelijke schade te voorkomen?

nslrl -$n trr: w--:aAA--,R^

Welke acties gaat u ondernemen om een dergelijke schade te voorkomen?

Op uC\ g$S.run \e O*0n\fff**trl

lndien Nee, wie of wat acht u dan verantwoordelijk voor de ontstane schade en waarom?

k* --4*f$-.s'rnee* *z._ dÀg \ g^-rr.r. .t*- \-"*hq=Q,n.
€€'l

1eWij attenderen u erop, dat dit uw betrokkenheid is bij een schade in de laatste 12 maanden.

Dit formulier dient u binnen 5 kalenderdagen, volledig ingevuld in te leveren bij de Assistent Vestigingsmanager.

57Datum: \l _.L\-"""1
Ptaats: q\n^g.e_
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