
Art 36 RvO vraag 

Indiener: Andre Burger, Geert Beusen 

Fractie: CDA 

Onderwerp: Bushalte Rijkstraatweg 

Datum: 24 februari 2021 

 

Vraag: 

Tijden de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 16 februari jl. zijn vragen gesteld 

over de verplaatsing van de bushalte aan de Rijksstraatweg naar een noordelijke locatie bij 

Rijksstraatweg 4-6. 

Ivm het tijdstip en resterende spreektijd heeft wethouder Wijkhuizen beperkt gereageerd op 

vragen uit de commissie.  

Ik richt me dan via de griffie alsnog tot de wethouder met aanvullende vragen. 

 

Vraag 1  

In het verkeersbesluit (zaaknummer 775589) wordt gesproken over '..verplaatsing van de 

bushalte Bennebroekerlaan...'. 

Deze bushalte aan de Bennebroekerlaan bestaat niet (op Google Maps is nog wel een 

(voormalige?) halte op de Bennebroekerlaan aangegeven).   

Vermoedelijk wordt bedoeld de bushalte aan de Rijksstraatweg naast de tandartsenpraktijk. 

Kunt u de exacte verplaatsing van de bushalte (van... naar...) verduidelijken?  

Kunt u aangeven voor welke openbaar vervoerlijnen de verplaatsing geldt?   

 

Vraag 2  

In het Verkeersbesluit wordt omschreven dat  '...verplaatsing nodig is om de 

toegankelijkheid van de bushalte te verbeteren...' 

Kunt u aangeven welke (verbeter)criteria daarvoor gelden?  

 

Vraag 3 

Een andere reden voor verplaatsing is '...de beschikbaarheid van ruimte om de bus veilig in 

het verkeer te laten stoppen...'. 

Kunt u aangeven welke criteria daarvoor gelden? 

 

Vraag 4 

Door de verplaatsing naar het noorden komt de nieuwe bushalte dichter bij de bestaande 

bushalte tegenover de Hartekamp, op zo'n 175 meter afstand. 

Blijft de halte bij de Hartekamp bestaan?  

Is het zowel voor de provincie als Connexxion bekend en acceptabel dat de onderlinge afstand 

slechts 175 meter bedraagt?  

Welke invloed heeft dit op de dienstregeling? 

 

Vraag 5  

De wethouder gaf aan dat '...er rond de huidige bushalte fietsen in de heg worden 

geparkeerd...' 

Vermoedelijk bedoelt de wethouder de bushalte aan de Rijksstraatweg langs de 

tandartsenpraktijk. 



Hij gaf aan dat er parkeervoorzieningen voor fietsen bij de nieuwe halte worden gerealiseerd. 

Waarom is over deze voorzieningen niets in het besluit opgenomen?  

 

Vraag 6 

Door de verplaatsing vervallen twee parkeerplaatsen. 

Deze plaatsen worden frequent gebruikt door bezoekers van de nabijgelegen winkels aan de 

Rijksstraatweg en bezoekers van het bos naast de Linnaeushof (w.o. hondenuitlaatservice). 

Door het wegvallen zal naar verwachting het parkeren vóór de winkels toenemen.  

Hoe wordt dit ongewenst parkeren direct voor de winkels voorkomen? 

 

Vraag 7 

Met de verplaatsing ligt de nieuwe bushalte vrijwel op gelijke hoogte met de bestaande 

bushalte ter hoogte van Rijksstraatweg 19. 

Achter de stilstaande bus ontstaat een rij wachtende auto's. Volgens omwonenden passeren 

regelmatig automobilisten de stilstaande bus over de linker weghelft langs de vluchtheuvel. 

Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.   

Hoe wordt dit ongewenst verkeersgedrag voorkomen?  

 

Vraag 8 

Worden in deze processen omwonenden geraadpleegd over de voorgenomen wijzigingen, die 

hun woonomgeving of bedrijfsactiviteiten betreffen? 

Zo nee, om welke reden? 

 

Ik hoor graag uw reacties, ook namens omwonenden.  

groet, 

Andre Burger, Geert Beusen  
 


