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Vijf maanden vervangend vervoer
i.v.m. komst nieuwe ParkShuttle

R. Hoogendam
r.hoogendam@capelleaandenijssel.nl

Geachte heer/mevrouw,
Mogelijk maakt u wel eens gebruik van de ParkShuttle, het onbemande voertuig dat rijdt
tussen metrostation Kralingse Zoom en de Rivium 4e straat en daar tussen stopt bij
Fascinatio en de Rivium 1e en 2e straat. Als dat het geval is, is het van belang dat u even
verder leest.
De huidige ParkShuttle is namelijk toe aan vernieuwing. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan
de huidige baan, haltes worden aangepast en allerlei rand-systemen worden vervangen.
2getthere, de fabrikant van de voertuigen is de afgelopen periode bezig geweest met het
realiseren van alweer de “derde generatie”, waarbij verschillende verbeteringen worden
doorgevoerd. Bijvoorbeeld het uiterlijk, de snelheid, de grootte en de techniek van de
ParkShuttle worden verbeterd. Voordat deze voertuigen door reizigers in gebruik kunnen
worden genomen is het belangrijk om deze goed te testen, daar zijn dan ook vijf maanden
voor uitgetrokken. Vervoerder Connexxion heeft hiervoor een aantal maatregelen getroffen.
Vervangend vervoer
Vanaf donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) stopt de huidige ParkShuttle met rijden. Voor
één dag wordt er op 31 mei vervangend vervoer op de bestaande baan ingezet, van
Kralingse Zoom naar de Rivium 4e Straat en terug. Na het weekend, vanaf maandag 3 juni,
wordt een alternatieve route in gebruik genomen. Deze vindt u terug op bijgevoegde kaart.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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Alternatieve route
Vanaf metrostation Capelsebrug kunt u bus 91 pakken, die vervolgens zal stoppen bij de
bushalte Fascinatio, bij een aantal tijdelijke haltes op de Rivium Boulevard, de Rivium
Westlaan en aan de Rivium 1e Straat om vervolgens terug te keren naar Capelsebrug. U
dient vanwege de werkzaamheden wel rekening te houden met tijdelijke opbrekingen op de
Rivium Boulevard, waardoor de route af en toe afwijkt.
Lijn 91 rijdt tot 1 november 2019 als alternatief voor de ParkShuttle, waarna vanaf maandag 4
november 2019 de nieuwe ParkShuttle haar oorspronkelijke route tussen Kralingse Zoom en
de Rivium 4e straat zal oppakken, weer als lijn 500.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.capellebouwtaandestad.nl/vervoersknoop.
Wanneer u vragen heeft, kunt u mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl.
We hopen op uw begrip.
Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
namens het College van Burgemeester en Wethouders,
J.M. Meijer
Unithoofd Grond, Geo en Wonen

Deze brief is geschreven via een digitaal proces. Daarom ziet u geen persoonlijke
handtekening.

