Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom
Steenbergen en Bergen op Zoom, 2 augustus 2019
Betreft: Art. 40/36-vragen Bereikbaarheid en betaalbaarheid openbaar vervoer gemeente Steenbergen
en gemeente Bergen op Zoom
Het college van de gemeente Steenbergen heeft ons medegedeeld dat er best een aantal zaken
veranderen voor inwoners uit de regio als het om openbaar vervoer gaat. De PvdA Steenbergen is blij
met betere bereikbaarheid voor het ziekenhuis, voor Dinteloord en voor Rotterdam. Echter maken wij,
PvdA Steenbergen en PvdA Bergen op Zoom, ons zorgen over de bereikbaarheid van bepaalde gebieden
en over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer.
U typeert het BravoFlex-systeem als experimenteel en aanpasbaar.
1. Op welke wijze kunt u garanderen dat mensen uit de gemeente Steenbergen Lepelstraat en
Halsteren-West kunnen blijven bereiken?
2. Op welke wijze kunt u garanderen dat mensen uit Lepelstraat en Halsteren-West de gemeente
Steenbergen kunnen blijven bereiken?
3. Op welke wijze kunt u garanderen dat deze flexibele vorm van openbaar vervoer betaalbaar
blijft voor haar gebruikers? Welke afspraken zijn er gemaakt over betaalbaarheid?
4. Op 16 juli jl. antwoordde het Bergse college van B&W als volgt op de artikel 36-vragen van de
Bergse PvdA inzake wijziging buslijnen in Bergen op Zoom:
Klopt het dat de huidige dienstverlening van de bussen, voornamelijk stadsbussen, gaat wijzigen
waardoor er meerdere haltes verdwijnen in de huidige wijken?
ln het concept exploitatieplan staan voorstellen om de stadslijnen 22 en 23 te laten vervallen. Dit
betekent niet dat er geen grote bussen meer gaan rijden echter wordt het lijnennet flink herzien.
Het voorstel komt er op neer dat deze alleen via de centrale as richting de eindbestemming rijdt.
Lijn 112 (bravo streeklijnen richting Roosendaal) neemt gedeeltelijk lijn 22 over via de
Rooseveltlaan richting het ziekenhuis. Lijn 310 (bravo direct streeklijn richting Rotterdam) neemt
gedeeltelijk lijn 23 over via de Mozartlaan, Burgemeester Wittelaan richting Halsteren en verder.
Vraag: In hoeverre waren de wijzigingen van buslijn 111 bekend bij het Bergse college? Waarom
heeft het Bergse college de wijziging van buslijn 111 niet meegenomen in de beantwoording van
de artikel 36-vragen van 16 juli?
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Mocht er onverhoopt iets onduidelijk (verwoord) zijn, dan leveren wij graag per mail of telefonisch
verduidelijking voor beantwoording van deze vragen, opdat de beantwoording aan de raad zo volledig
mogelijk kan zijn.
Graag ontvangt de PvdA een schriftelijk antwoord conform de bepalingen van de Reglementen van Orde
van de Steenbergse en Bergse gemeenteraden.
Bij voorbaat dank.

Met rode groet,

Nadir Baali
PvdA Steenbergen
Fractievoorzitter

Joey van Aken
PvdA Bergen op Zoom
Fractievoorzitter
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