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Vraag:
College was het niet onze betrachting het openbaar vervoer in algemene zin te bevorderen en goede
voorzieningen te treffen voor onze inwoners ?
Dacht het wel.
Onze fractie vraagt zich al enige tijd af waarom er geen eenvoudige maatregelen worden genomen die
in belangrijke mate bijdragen aan het comfort van de busreiziger.
Vindt u het normaal dat een halte voor het openbaar vervoer uitsluitend bereikbaar is door het
betreden van een grasveld vol met hondenpoep, ik niet. Toch is dat vandaag wel de situatie zoals we
die in Valkenswaard kennen en u lijkt daaraan niets te doen.
Buspassagiers welke met lijn 170 uit Eindhoven naar Valkenswaard reizen en uit willen stappen aan
de Nieuwe Waalreseweg (=halte op de hoek Nieuwe Waalreseweg/Geenhovensedreef aan de zijde
van het Gegraaf) staan meteen in de modder. Vrij recent is daar een nieuw fietspad aangelegd
vanwege riool werkzaamheden, maar is men vergeten meteen een fatsoenlijke uitstapstrook te
realiseren. Er staat nu alleen een haltepaal in het zand, is ongetwijfeld de meest karige halte van
Valkenswaard!
De beheerder en eigenaar van de abri’s is niet de gemeente, maar het reclamebedrijf dat in de
bushokjes reclame plaatst. De gemeente betaald dan ook niet zelf voor het plaatsen van deze
bushokjes.
Het is een normale zaak dat een gemeente op regelmatige tijden onderhandeld met de bedrijven die
publicitaire bushokjes plaatsen met het ook op het verkrijgen van een betere service een uitbreiding
van het aantal bushokjes en het verwerven van een eventuele vergoeding voor het verlenen van het
recht om publiciteit te plaatsen. In Valkenswaard lijken die onderhandelingen niet of nauwelijks
gevoerd te worden. De overeenkomst is vele jaren geleden aangegaan en een nieuwe marktconsultatie
lijkt nooit plaats te vinden. Dit college druist in tegen de principes van behoorlijk bestuur.
College op diverse plaatsen ontbreken er abri’s en is daardoor het comfort voor de wachtende
busreiziger beneden het gewenste niveau.
Lijn 170/477:
•
•

Halte Nieuwe Waalreseweg (= halte vooraan de Geenhovensedreef komende vanaf de Nieuwe
Waalreseweg, dit is een (drukke) halte voor lijn 170 richting Eindhoven)
Halte Geenhovensedreef (= halte nabij kruising met de Haagstraat, dit is ook een (drukke) halte
voor lijn 170 richting Eindhoven)

Lijn 171:

•

Halte Dijkstraat, dit is een vrij nieuwe halte waar veel gebruik van wordt gemaakt door reizigers
van lijn 171 richting Eindhoven

Lijn 172:
•

Halte Minister Aalbersestraat, lijn 172 richting Markt/Eindhoven.

College ik krijg graag van u de toezegging dat u de bestaande overeenkomst eens goed onder de
loep neemt met het oog op het optimaliseren van de voorzieningen voor de reizigers van het
openbaarvervoer.
College ik schakel even door naar de voorzieningen voor fietsen in de omgeving van haltes voor het
openbaar vervoer.
De grote fietsenstalling bij de rotonde Nieuwe Waalreseweg/Hazelaar, waarom staat deze hier
eigenlijk?! Deze wordt helemaal nooit gebruikt, is het niet aangewezen deze te verplaatsen naar een
plaats waar er wel behoefte is aan stallingmogelijkheden?
De fietsenstalling aan de Tienendreef nabij het Pumpke is een groot schandaal, al enige jaren liggen
hier alle ruiten uit en is deze niet meer echt functioneel en aantrekkelijk in gebruik. H&G verzocht u
eerder de overkapping weg te nemen en eventueel te verplaatsen, waarom gebeurd dit niet?
College er is volgens H&G nog wel wat te verbeteren op het gebied van de openbaar vervoer en de
daarbij behorende voorzieningen. Vele van deze noodzakelijke voorzieningen kunnen waarschijnlijk
gerealiseerd worden zonder dat het de gemeente ook maar een cent kost.
College, graag ontvangen wij van u een schrijven waarin u kenbaar maakt welke stappen u gaat zetten
om te komen tot een verbetering van de situatie. Kunt u toezeggen dat wij binnen een maand een
dergelijk schrijven kunnen ontvangen?
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