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MOTIVERING

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid de heer J.C.M. van der Ha
(fractie PvdA) voor kennisgeving aan.
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BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
buurtbus
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buurtbus
Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Inlichtingen

(art. 41 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VERZOEK OM INLICHTINGEN RAADSLID / FRACTIE:
ONDERWERP:

voortbestaan buurtbus 507

TOELICHTING:

Bij ingang van de concessiewisseling ( 1 maart 2015) is de buslijn
Hulst – Koewacht – Axel v.v. omgezet van een reguliere buslijn naar
een buurtbus uitgevoerd door vrijwilligers. Doordat er te weinig vrijwilligers zijn om de dienstregeling uit te voeren heeft de Provincie besloten om gedurende een half jaar tot 1 mei 2016 beroepschauffeurs in te
zetten. Er zijn nog steeds dringend vrijwilligers nodig om deze lijn te
kunnen rijden. Het doel dreigt nu te vallen voor lijn 507 en zijn reizigers
aangewezen op de halte taxi. De fractie van de PvdA vindt dit onacceptabel. De lijn voorziet in een grote behoefte. Ook de kernen Zuiddorpe en Koewacht dienen structureel te worden voorzien van een betrouwbare voorziening en niet afhankelijk te zijn van vrijwilligers. Verder
is de fractie benieuwd of dit probleem zich ook voordoet op lijn 513 )
Axel –Zuiddorpe – Westdorpe – Sas van Gent?

Inlichtingen (art. 41 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Is het College bereid om samen met
. Provincie voor 1 mei tot een strucde
turele oplossing te komen zodat de
kernen Zuiddorpe en Koewacht van
openbaar vervoer blijvend worden
voorzien?

1

2

Is het bij het College bekend of er op
lijn 513 ook problemen zijn of te verwachten zijn?
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3

Ja. Via de huis aan huisbladen en social media
is door de provincie Zeeland, de gemeenten
Hulst en Terneuzen aandacht hiervoor gevraagd. Inmiddels hebben zich 12 vrijwilligers
gemeld. De actie wordt komende week nogmaals herhaald. Nu kan al worden aangegeven
dat de lijn 507 blijft rijden.
Op de lijn 513 speelt dit probleem niet.
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Datum inlichting:

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)
Johan van der Ha, PvdA

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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