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Geachte heer/mevrouw, VERZONDEN 2 1.02.1\ 

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde om de nationale en regionale doelen 
rond de versterking van de ruimtelijk-economische ontwikkeling te realiseren. Al vele jaren spant 
Stadsregio Twente zich in voor het versterken van de bereikbaarheid van Twente. Dit gebeurt vanuit 
een integrale visie die is vastgelegd in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP Twente). Door ondermeer 
in te zetten op een stevige rol voor openbaar vervoer (Agglonet Twente), fiets (Fietssnelweg F35) en 
mobihteitsmanagement (Twente Mobiel; Samen Slim Werken) zetten we ook in op duurzame 
verbetering van de bereikbaarheid. Met het oog op de actualisatie van het beleid rond het taakveld 
Openbaar Vervoer, is de OV-visie Twente 2010-2018 opgesteld. De OV-visie is het vervolg op het 
beleidsdocument 'Samen op weg in Twente 2007-2010' en een aanvulling op de rapportage 'Agglonet 
Twente". Deze nieuwe visie geeft richting aan de uitvoering van het OV-beleid in Twente voor de iaren 
2010-2018. 

Het doet ons in dit verband genoegen u het eindrapport van de OV-visie Twente in gedrukte vorm te 
kunnen aanbieden. Het eindrapport is op 13 oktober 2010 vastgesteld door de RegioRaad van Regio 
Twente. Hieraan voorafgaand is een inspraakprocedure gehouden. Gedurende deze periode is 
ondermeer het ROCOV om advies gevraagd en kon iedere inwoner van Twente het plan inzien 
Tevens zijn alle overige bekende en betrokken belangenorganisaties en alle Twentse gemeenten bii 
het proces betrokken. 

Indien u extra exemplaren wenst van de OV-visie dan kunt u deze aanvragen via het bovengenoemde 
e-mailadres. Ook is op "www.regiotwente.nl/ov-visie" het document als pdf te downloaden. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

dsjgelijlfs bestui 
/^ecret.2 

dr. J.M den Oudsten 

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS. 
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