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1. Inleiding 

1.1 Hoe was het ook al weer…. 
Het openbaar vervoer in Reimerswaal was, op een paar schoonheidsfoutjes na, redelijk goed geregeld. 
Zo was er lijn 27 die vanaf het NS station Kruiningen-Yerseke, de plaats Yerseke via Wemeldinge en 
Kapelle met Goes verbond, lijn 28 die vanaf datzelfde station Kruiningen-Yerseke via Kruiningen dorp 
en Hansweert naar Goes reed en lijn 39 die (met uitzondering van de schoolvakanties) vanuit Rilland 
vertrok en daarbij onderweg naar Goes de nodige Reimerswaalse dorpen aandeed. 
Met ingang van 15 december 2008 werd de dienstregeling Zeeland van vervoersmaatschappij 
Connexxion drastisch gewijzigd. Lijnen reden andere routes, op andere tijden er waren nieuwe lijnen 
bijgekomen. 

1.2 December 2008: invoer nieuwe dienstregeling 
Al snel kwamen er zoveel klachten dat de fractie van de PvdA Reimerswaal besloot een speciaal 
mailadres in het leven te roepen waar passagiers hun klachten kwijt konden, daar bleek dat 
Connexxion zich van de vele klachten niets aantrok. In een vervolgens opgesteld rapport dat aan het 
College van B&W van Reimerswaal werd aangeboden, waren alle klachten van verzameld.  

1.3 December 2010: alweer een nieuwe dienstregeling 
Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft Connexxion de dienstregeling wederom aangepast. Omdat 
de PvdA nog steeds vanuit met name Hansweert klachten krijgt over de busdienstregeling en de 
capaciteit van de busjes, werd het weer eens tijd het speciale mailadres van stal te halen en klachten 
te verzamelen. Omdat wij uit de andere kernen van Reimerswaal geen klachten kregen, hebben we 
ons dit keer alleen gericht op Hansweert. Het College van Reimerswaal wist ons te vertellen over een 
klacht met betrekking tot het busvervoer vanuit het dorp Waarde. Deze klacht hebben we in dit 
rapport meegenomen. 
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2. Hansweert 

2.1 Lijn 28 (Hansweert – Goes) 
Tot voor de dienstregelingwijziging van eind 2008 reed lijn 28 het traject NS Kruiningen-Yerseke, 
Kruiningen dorp, Hansweert, Schore, Biezelinge, Kapelle, Goes. Met ingang van 15 december 2008 is 
het traject Hansweert – Goes, waarbij alleen nog Schore wordt aangedaan. Voor de verbindingen met 
andere dorpen is men aangewezen op andere lijnen (29, 30 en 39). Omdat het hier nog slechts twee 
dorpen betreft besloot Connexxion om niet met de bekende grote bussen te gaan rijden maar met 
kleine busjes, waar maximaal 8 passagiers in passen. En daar gaat het nog steeds fout, ondanks de 
vele klachten die we bij invoer van de dienstregeling eind 2008 mochten ontvangen. De busjes zijn te 
klein voor het aanbod. Met name in de wintermaanden is het onaangenaam koud en maken veel 
scholieren en forensen gebruik van de bus. De bus van 7:30 is echter te klein voor het aanbod.  
Naar aanleiding van de klachten begin 2009 heeft Connexxion  wijzigingen doorgevoerd. Zo rijdt lijn 
28 van 08:30 uur met een grote bus in plaats van de bekende kleine busjes. Ook lijn 39 (zie verderop 
in dit rapport) rijdt in de wintermaanden met een extra bus die vanuit Hansweert vertrekt. Dit echter 
pas vanaf 12 december, terwijl de winter eind 2010 juist veel vroeger inviel dan andere jaren. 
Connexxion is dan echter niet zo flexibel dat zij daar op inspeelt. In de agenda staat immers dat pas 
vanaf 12 december een extra grote bus wordt ingezet en geen dag eerder. Gevolg: 

- Lijn 28 van 07:30 uur vol, passagiers blijven achter 
- Lijn 39 van 07:47 uur vol, passagiers blijven achter 
- Lijn 28 van 08:30 uur vol, passagiers blijven achter 
- Lijn 28 van 09:30 uur regelmatig vol. 

Dit probleem zou vanaf 12 december opgelost moeten zijn, ware het niet dat op die dag de beloofde 
grote bus niet kwam opdagen. Pas dagen later verschijnt er inderdaad een grote bus op lijn 28, 08:30 
uur en is daarmee het grootste probleem opgelost. Connexxion doet het af als een interne 
communicatiefout. 
 

Advies: zet vanaf de 1e schooldag na de Herfstvakantie tot aan de Paasvakantie 
altijd een grote bus in op lijn 28 met vertrektijd 08:30.  
 

2.2 Lijn 28 (Goes - Hansweert) 
In de middaguren speelt hetzelfde probleem. De busjes zijn simpelweg te klein. Daarbij kwam ook 
nog eens dat de laatste rit van lijn 39 (Goes-Hansweert-Kruiningen) met ingang van 12 december  
2010 is komen te vervallen waardoor leerlingen 
die na vertrektijd van de laatste rit van lijn 39 
(15:34 uur) uit school komen zijn aangewezen 
op de kleine busjes van lijn 28. Gevolg was dat 
scholieren vaak pas tweeënhalf uur nadat de 
school was uitgegaan thuis aankwamen. En dat 
voor een stukje van 12 km.  
 
Zo geeft een klager een voorbeeld wat zijn zoon 
is overkomen. Vrij om 16:05 uur (Pontes, locatie 
Bergweg), te laat dus om nog de bus van 16:07 
bij Ockenburg te halen. De bus van 17:03 is vol 
en een aantal passagiers blijft bij de halte 
achter. De chauffeur belooft een extra bus te 
laten komen. 

 
Figuur 1 VDL Kusters Parade 
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Om 17:30 nog geen extra bus. Omdat de kans groot is dat hij ook met de bus van 18:03 niet mee kan, 
besluit hij maar zijn ouders te bellen die hem vervolgens ophalen.  
 
De kleine busjes hebben 8 zitplaatsen. Staanplaatsen zoals in een grote bus, zijn er niet. Connexxion 
heeft op de Bevelanden echter de beschikking over een VDL Kusters Parade, een bus met 17 
zitplaatsen en 12 staanplaatsen (Figuur 1). Deze bus is uitermate geschikt om permanent, het hele 
jaar door lijn 28 te bedienen.  
 

Advies: zet voor lijn 28 altijd een grotere bus in dan de kleine 8-persoons busjes 
die nu rijden. Connexxion heeft de beschikking over een grotere bus waar 18 
personen in kunnen (zie foto). Zet die permanent op lijn 28 in.  
 

2.3 Lijn 29 (Hansweert – Yerseke vv) 
Over deze lijn ontvingen wij dit keer geen klachten, ondanks dat  de aansluitingen op het openbaar 
vervoer en de vertrektijd van de eerste bus (08:25 uur) naar onze mening nog steeds veel te laat is, 
zeker als men de bus ziet als aanvulling op het woon-werkverkeer. Het vreemde is dat de bus wel 
vanaf 07:14 uur zijn eerste ritten vanaf Kruiningen-dorp rijdt. Waarom dan ook niet gewoon 
Hansweert meenemen en pas vanaf 08:25 uur gaan rijden. 

2.4 Lijn 39 (Rilland – Goes vv) 
Lijn 39 rijdt niet alleen op de heenweg naar Goes via Hansweert, dat doet zij ook op de terugweg in de 
middaguren. Dit overigens niet iedere rit, maar op het halve uur. Daartussendoor rijdt nog gewoon 
lijn 28.  
 
Lijn 39 zit in de wintermaanden regelmatig al vol, voordat hij Hansweert bereikt heeft. Reden voor 
chauffeurs om dan maar Hansweert (en ook Schore) over te slaan. Gevolg: passagiers (die al niet 
meekonden met lijn 28) staan nu in de kou te wachten op een bus die niet komt. Connexxion zet nu 
een extra (grote) bus in op lijn 39, die vanuit Hansweert vertrekt en ook Schore aandoet. Een hele 
verbetering, maar gelet op de winterse weersomstandigheden veel te laat ingezet. Net als bij lijn 28 is 
Connexxion niet zo flexibel om deze extra bus in te zetten op het moment dat men ook daadwerkelijk 
meer passagiers verwacht. In de maanden november en december werd Zeeland al vroeg 
geconfronteerd met sneeuw en gladheid. Lijn 39 is pas tegen de Kerstvakantie met een extra bus gaan 
rijden. 
 

Advies: zet vanaf de 1e schooldag na de Herfstvakantie tot aan de Paasvakantie 
altijd een grote bus in op lijn 39 met vertrektijd 07:47.  
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De laatste rit van lijn 39 vertrekt met ingang van de nieuwe dienstregeling om 15:34 bij de door 
scholieren veel gebruikte halte Ockenburg in Goes. Scholieren die dus na deze tijd pas uit school 
komen zijn aangewezen op de kleine busjes van lijn 28. Die kunnen het aanbod vaak niet aan 
waardoor scholieren achterblijven en vervolgens door de ouders moeten worden opgehaald. 
Overigens zijn er steeds meer ouders die de kinderen met de bus heen laten gaan en ze standaard 
zelf gaan ophalen omdat Connexxion in feite geen garantie geeft dat buslijn 28 ook nog een zitplaats 
heeft.  

2.5 Lijn 30 (Wemeldinge – Hansweert vv) 
Met betrekking tot deze lijn die Hansweert met Kapelle verbindt, zijn geen klachten ontvangen. 
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3. De ontvangen mailtjes: 

3.1 “Ik heb er bij Connexxion op aangedrongen dat ik hier geen abonnement 
voor betaal” 

Hieronder de ontvangen mailtjes, waaruit blijkt dat de problemen die iedereen (College, Provincie en 
Connexxion) twee jaar geleden al hebben onderkend, nog steeds bestaan. Het aantal mailtjes was 
overigens beduidend minder dan tijdens de actie begin 2009, maar wel blijkt dat de klachten dat de 
problemen niet veranderd zijn. Daarbij hebben wij ons dit keer puur op Hansweert gericht, waar de 
vorige actie nog het busvervoer in heel Reimerswaal aan de kaak stelde.  
 
Uit mailtjes blijkt dat vaak meerdere passagiers achterblijven. Toch ontvingen wij voor die bewuste rit 
dan vaak maar 1 klacht. Het kan onbekendheid met onze actie zijn, het kan ook zo maar zijn dat de 
passagiers het laten gebeuren omdat men inmiddels niet beter weet. Uit de mailtjes zijn de namen 
van betrokkenen weggehaald. De mailtjes zijn samen te vatten in drie soorten klachten: 

- Capaciteit van de busjes niet toereikend 
- Bus komt niet opdagen 
- Gevaarlijke situaties veroorzaakt door klantonvriendelijk personeel 

 

• Het is een ramp met die busjes. Hoe vaak ik de kinderen niet kan gaan halen of brengen, 
omdat er geen bus was komen opdagen of geen plaats meer in die kleine busjes. De scholen 
gaan ten laatste uit om 4u en dan haalt de helft de bus van 16:07 de lijn 28 niet of hij is al vol. 
De eerstvolgende gaat om 16:39 de lijn 39, maar die is er nu uitgegooid. Nu moeten ze dus 
een uur wachten op de 28 en hopen op plaats.  
 

• Er is momenteel lijn 28 (die blijft overigens gehandhaafd) en deze wordt onderhouden 
door kleine busjes waar maximaal 8 personen in mee kunnen. Het is elke dag weer een 
"gevecht" voor de reizigers (veelal scholieren) voor wie wel en wie niet mee kan. Het zijn dan 
ook vaak dezelfden die blijven staan!!  Het is enkele jaren geleden ook al eens aan de orde 
geweest, toen heeft Connexxion beloofd grotere bussen in te zetten waar nodig. Dat is korte 
tijd gebeurd (vorige winter) maar nu begint de ellende weer opnieuw, er komt nog geen 
grotere bus.  
Verder is er nog lijn 39 die 's morgens 1x Hansweert aandoet (7.45u), maar vaak al helemaal 
vol zit en dan niet meer langs Hansweert komt. Het alternatief is dan met ca. 15 a 20 
personen in een busje van maximaal 8 om 8.30u (je bent dan inmiddels wel te laat op school 
of op je werk). De terugreis vanuit Goes ging tot nu toe redelijk, omdat naast de kleine busjes 
(lijn 28) ook lijn 39 rijdt. Die vertrekt vanuit Goes om 14.30u., 15.30u en 16.45u.  
In de nieuwe dienstregeling heeft Connexxion de laatste rit laten vervallen!  D.w.z. dat de 
laatste 'grote bus' vanuit Goes naar Hansweert vertrekt om 15.30u!! Terwijl veel scholen op 
verschillende dagen les hebben  tot 16.00u. Als je dan bus 28 nog kunt halen (16.05) heb je 
meestal pech omdat die vol zit (8 personen) de volgende is dan pas om 17.05u en.... 
inderdaad... ook maar weer 8 personen. Of je uberhaupt nog thuis komt? Ik weet het niet. 
Maar ik heb er bij Connexxion al op aangedrongen dat ik hier geen abonnement voor betaal. 
 

• Ik wilde dit even aan u kwijt, omdat ik van mening ben dat het openbaar vervoer in 
Zeeland op sommige plaatsten behoorlijke steken laat vallen. Ik ben een Zeeuw van geboorte 
(Goes), heb jaren in Wemeldinge gewoond, sedert 1996 wonende te Heerhugowaard maar 
kom nog regelmatig bij familie in Kruiningen. Hier in Noord Holland rijden sommige bussen 
4 keer per uur!!!  Ik schrok er verleden jaar zelf van hoe slecht bijvoorbeeld de bussen vanuit 
Kruiningen richting Goes rijden en weer terug. Kijk, misschien is 4 keer per uur daar 
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overdreven maar ik vind het niet meer dan redelijk om op zijn minst een GOEDE verbinding 
te maken in de route Rilland - Goes (via Kruiningen, zowel Zandweg als aan de Rijksweg en 
station Kruiningen). Dat de bus in dat gebied 2 keer per uur rijdt (ook in de weekenden). Hier 
zouden, en daar ben ik van overtuigd, vele mensen goed mee geholpen zijn!!! 
 

• Zo, eerst effe mijn gal spuwen over de buslijnen 28 en 39,busroute`s dus vanaf Hansweert 
naar Goes. Heel vervelende situatie dit,net alsof ons dorp WEER niks voorstelt, ach t is 
Hansweert maar. Nou 2 en 3 weken geleden was t weer bar slecht gesteld met deze buslijnen. 
Mijn dochter zit op het ROC in Goes op school en gaat net als andere jaren met slecht weer 
gewoon met de bus naar school,voor zover dit mogelijk is,en of hij überhaupt wel op komt 
dagen,nou die bewuste morgen dus WEER NIET. Eerst staat ze op de bus van half 9 te 
wachten,komt niet, 2de keer wachten op bus van half 10, is vol, 3de poging om half 11, kan ze 
er weer niet in,toen dus weer maar naar school gebeld om te zeggen dat ze weer niet meekon, 
dus thuis gebleven, maar geloof niet dat dit de echte oplossingen zijn, gedonder met school, 
want dit is dus ongeoorloofd verlof op school en de winter moet nog beginnen, dus dit zal 
weer wel wat gaan worden, ronduit BELACHELIJKE situatie. En dan lees je ook nog eens dat 
de bussen maar tot 16.00uur rijden, ja lekker dan als je tot 16.10uur naar school moet of je 
hebt je werk in Goes, zie dan weer maar eens thuis te komen. Nee Connexxion scoort hier 
absoluut Geen punten mee. En wat dacht je van degenen die abonnementen hebben, tikt wel 
lekker door en je krijgt er dus alleen maar ellende voor terug. Deze lijn moet gewoon weer net 
als vroeger worden,net zoals wij met de bus meegingen,Hansweert, Schore, Kapelle, Goes. En 
niks geen andere dorpen zoals Rilland erbij, want dan zitten de bussen dus als vol, en oh ja, 
over Schore rijden ze dan maar helemaal niet meer, want vol is vol!!!!!!!!!!! Een schande,niets 
meer en niets minder.  
 

• Er is een klacht gekomen van mijn dochter om 07.40 dat lijn 28 die bijna voorbij reed bij halte 
Braakmanstraat. Deze reed bijna door omdat het volgens de chauffeur geen halte was voor 
naar Goes. ze stond al in de bus en werd er bijna uit geduwd hij reageerde erg boos en was 
ook behoorlijk aan het schelden  naar de meiden die er stonden te wachten en hij reed ze 
bijna aan. Ik vind dit wel zo vervelend we worden er een beetje moe van .Het was een beetje 
een oudere man. En als ze nou ook een beetje gevaarlijk gaan doen dan wordt ik toch een keer 
genoodzaakt om ook bij die halte te gaan staan zeker om de veiligheid van mijn eigen 
dochter. Wat kan ik hier aan doen ?? 

 

• T.a.v. de busregeling (klachtenlijn) kan ik je melden dat mijn zoon afgelopen woensdag 5 
januari in feite niet mee kon met bus 28 van 9.30u vanuit Hansweert. De chauffeur liet 'm wel 
instappen en hij mocht staand meerijden. De chauffeur was daarmee welwillend maar loopt 
hiermee een risico (boete). In feite was er dus geen plaats meer beschikbaar.  
's middags vanuit Goes is lastig. Omdat er geen bus meer is om 16.42u, moet nu gewacht 
worden tot 17.05. Als je schoolles afloopt om 16.00u, kun je de bus van 16.05 niet meer halen 
(waarschijnlijk kun je dan ook niet mee) en moet je ruim een uur wachten. En dan is het nog 
maar hopen dat je mee kunt. Op dezelfde woensdag 5 januari was het busje van 17.05u vol. 
Hij had nog net de laatste stoel bezet. Anders had hij nog een uur moeten wachten. We 
hebben er (zoals verwacht) weer een klacht bij m.b.t. Connexxion.  
 

• Gisteren (woensdag 12 januari) had mijn zoon les op school tot 16.05u. De bus (of beter 
busje) van 16.05 kan hij dus niet halen en die zit meestal toch ook wel vol. Dus heeft hij 
gewacht op school en is hij rond 16.45u naar de bushalte gelopen naar de bus van 17.05u. Die 
zat echter ook weer vol!! Er bleven enkele personen staan en de chauffeur beloofde dat er 
"versterking zou komen". Mooi niet dus. Hij heeft er gestaan tot 17.30, heeft toe naar huis 
gebeld en hebben we hem opgehaald. Vanwege de files naar Goes op de oude Rijksweg waren 
we om 18.30u !! thuis. Connexxion bedankt! Vandaag had hij weer les tot 16.05u. We hebben 
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het niet afgewacht en hebben hem maar meteen opgehaald om 16.05u, maar het hoort 
natuurlijk niet. 
 

• Ik ben blij dat ik op mijn werk het stukje in de krant zag. De reden dat er weinig klachten 
binnen komen,komt denk ik omdat mensen niet weten waar ze deze moeten indienen. Wij 
wonen op Schore en mijn zoon komt toch wel 8 van de 10 keer te laat op school ,omdat de 
bus vol is en hij niet mee kan. 
Afgelopen week moest hij van Goes naar Schore en toen reed er een klein busje dat ook vol 
zat,waardoor hij ook niet mee kon. De gewone bus was blijkbaar vergeten zijn 
bestemmingsnummer aan te passen en hij is toen niet ingestapt. De chauffeur van de kleine 
bus zei tegen mijn zoon we sturen wel een taxi,alleen deze is niet gekomen. Ik ben hem toen 
zelf maar gaan halen om 18:30,hij was om 16:00 uit van school. Mijn zoon gaat ook wel eens 
vroeg bij de halte staan om in te stappen voordat de bus naar Hansweert gaat en zo een 
plekje te kunnen bemachtigen,maar er zijn chauffeurs die hem dan weigeren en zeggen dat hij 
op zijn beurt moet wachten en pas straks mag instappen. Als ze dan van Hansweert komen 
en ze zitten vol zeggen ze doodleuk sorry misschien de volgende. Mijn zoon heeft astma en 
met slechte dagen of bepaalde weersomstandigheden is hij min of meer afhankelijk van de 
bus. Soms komt er gewoon helemaal geen bus,2 weken geleden reden wij met de auto op de 
dijk en zagen wij de kleine bus boven bij het viaduct omdraaien en weer weggaan. Kortom het 
busverkeer is echt heel slecht geregeld. 
 

• Ik ben een moeder van een meisje van 13 die elke dag vanuit Hansweert met de bus naar Goes 
gaat omdat ze daar op school zit. Ze probeert meestal bus 28 van 07.30 te nemen. Bus 28 is 
steeds een minibusje waar maar een paar mensen inpassen. Gevolg is dat het busje elke dag 
al vol raakt bij de 1e halte in het dorp omdat veel mensen daar proberen in te stappen om 
maar een plekje te hebben. Vervolgens is bij de "hoofdbushalte" in Hansweert (Boomdijk) het 
busje vol.  Het volgende gebeurt dan, de buschauffeur: rijdt door zonder zijn deur te 
openen of zegt iets in de trant van: vol...wacht maar op de volgende bus. En dit gebeurt niet 
als uitzondering af en toe...............nee,...dit is standaard. Elke dag...voor een groep mensen 
die met de bus mee willen. Logischerwijze maakt dit mijn dochter en haar medepassagiers 
elke keer weer ontzettend kwaad. Zoals u zult begrijpen is het onacceptabel dat er geen enkele 
poging lijkt te worden gedaan om deze busverbinding een echte busrit te laten zijn. Dus hoop 
ik en vele inwoners van Hansweert dat er op hele korte termijn iets verbeterd. 

 

• Mijn klacht: de busjes zijn altijd vol! In Hansweert hebben we altijd van die 8-pers busjes 
meestal moeten er 3 of 4 wachten op de grote bus. Probleem.. als de grote bus van 7:45 vol zit 
rijdt ie niet over Hansweert en slaat ie die gewoon over!  

• Er was een chauffeur en die reed gewoon door! We stonden te wachten bij de een na laatste 
bushalte. Gaat die bus stoppen, rennen we er naar toe, rijdt ie keihard door! Gaat die man 
zeggen: ja dit is de een na laatste bushalte en dan mag ik je niet meenemen want dat zou je 
op de eindhalte weer moeten uitstappen! We moesten de bus stillaten zetten door een 
blokkade op de weg te vormen met 9 pers. Die man zou ook een omaatje laten staan omdat 
ze moeite had met haar tassen. Dit is onacceptabel.   
 

• Bij deze ook nog een klacht over de buslijn in Hansweert... ik kom regelmatig te laat of moet 
een paar uur wachten tot ik naar huis kan of naar plaats van bestemming. Het is tijd om na 2 
jaar hier toch echt wat aan te gaan doen. Ik heb al nagedacht over een oplossing want de 
problemen komen alleen voor van oktober t/m maart. dus waarom geen grotere bussen of 
ieder half uur een busje in de maanden van 1 oktober tot 1 april.  
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4. Kleumen bij de halte voor een bus die niet 
komt 

4.1 Artikel Provinciale Zeeuwse Courant  
In de PZC verscheen half december 2010 onderstaand artikel. Het geeft op uitstekende wijze weer wat 
buspassagiers in Hansweert elke dag moeten ondervinden. 
 

 

Figuur 2 Artikel PZC 

 
In het artikel komt ook een vertegenwoordiger van Connexxion aan het woord. Hij geeft aan dat er altijd 
wel een extra bus wordt gestuurd als blijkt dat er mensen blijven staan. Uit de ontvangen mailtjes blijkt dat 
dit dus helemaal niet zo is. Verder is zijn uitspraak “de tijd dat je echt van het openbaar vervoer op aan 
kon, is voorbij” er eentje waarbij er, als dit door iemand van de NS zou zijn uitgesproken, minimaal 
Kamervragen gesteld zouden worden. Connexxion heeft ingeschreven op de concessie van de Provincie 
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Zeeland en dient derhalve goed, degelijk vervoer te leveren. Dat de bussen dan te klein zijn voor het 
passagiersaanbod is volgens Connexxion een bijkomstigheid. Men moet niet zeuren…. Er rijdt toch een 
bus ? 

4.2 Niet alleen klachten uit Hansweert 
Naar aanleiding van de berichtgeving in de PZC ontvingen wij niet alleen mailtjes uit Hansweert maar 
ook uit Schore. Ondanks dat Schore geen onderdeel uitmaakt van de gemeente Reimerswaal, zijn 
deze mailtjes wel meegenomen in dit rapport. Schore is immers geheel afhankelijk van lijn 28 en lijn 
39 die vanuit Hansweert vertrekken en daarna Schor e aandoen op weg naar Goes. Omgekeerd is 
hetzelfde het geval. Kunnen passagiers voor Schore niet mee, dan is dit ook van toepassing op 
reizigers naar Hansweert. 
 
Ook ontvingen wij mailtjes uit Lewedorp en Wemeldinge. Hieronder laten we een deel van de inhoud 
zien. De inhoud van de mailtjes willen wij u echter niet onthouden, daar ook  in die dorpen dezelfde 
problemen spelen als in Hansweert. Te kleine busjes, vreemde vertrektijden en bussen die gewoon 
niet komen opdagen. De klachten van deze buiten Reimerswaal woonachtige klagers zijn 
doorgestuurd naar de PvdA raadsfracties van Borsele en Kapelle. 
 
Verder zijn alle klagers er op gewezen hun klacht ook bij Connexxion zelf in te dienen. Een aantal 
klagers heeft daarop gereageerd en aangeven dit inmiddels ook gedaan te hebben.  

 

• Al geruime tijd loop ik met het idee een klacht in te dienen mbt het busvervoer voor mijn 
twee scholieren, toen ik vanmorgen in de pzc dit emailadres las voor busklachten. 
Vanuit Lewedorp gaat er 's morgens om 8.03 een bus naar Goes. Deze is om (indien op tijd) 
8.25 uur op het station in Goes. Dit is ook de aanvangstijd van de lessen op school waardoor 
deze kinderen iedere dag te laat op school zijn. Erg jammer dat er geen afstemming is met 
de schooltijden!   
Om te voorkomen dat ze te laat komt gaat mijn dochter daarom met de bus van 7.15 (klein 
busje 51) eerst richting 's-Heerenhoek waarna ze daar overstapt op buslijn 23. Met deze 
busverbinding doet ze bijna 45 minuten over een traject (Lewedorp-Goes) van 13 kilometer. 
Daarnaast komt het geregeld voor dat het kleine busje 51 bij aankomt op Lewedorp niet alle 
passagiers mee kan nemen. Dan wordt er niet een ander busje geregeld maar gewoon tegen 
deze kinderen gezegd pak de bus van 8.03 maar. En hier moet je dan ook nog voor betalen!!! 
Echt waardeloos!  

 

• Ik hoop dat u iets met mijn melding kunt en ik hoop ook van harte dat het busvervoer voor 
scholieren, in ieder geval,  op de normale aanvangstijden en na school verbeterd zullen 
worden. Vanochtend reed de bus in Wemeldinge niet,er kwam wel zo een klein busje(ook 
niet op tijd) maar dat zat al vol dus dat rees gewoon door,om ongeveer 9.15(normale 
vertrektijd 7.53) kwam de bus. Met als gevolg een heleboel mensen te laat op school en werk 
waaronder ook mijn dochter.  

 
Via het College ontvingen wij ook een klacht over de halte Luchtenburg langs de N289 bij Waarde. Die 
halte wordt aangedaan door lijn 39 (Rilland – Goes) en ook daar komt het regelmatig voor dat de bus 
de halte overslaat. Onduidelijk is of de bus vol zit of dat de chauffeur (door de werkzaamheden ter 
plaatse aan een rotonde) de halte niet opmerkt. Vanuit het gemeentehuis is Connexxion verzocht hier 
aandacht aan te besteden. 
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5. En verder…. 

Wij hopen dat het College van B&W van de Gemeente Reimerswaal de klachten van de inwoners van 
Hansweert wederom serieus neemt en nogmaals actie richting de Provincie Zeeland en Connexxion 
onderneemt om het liefst alle, maar in elk geval zoveel mogelijk klachten op te lossen. Een goed 
openbaar vervoer draagt immers bij aan de leefbaarheid van de Reimerswaalse kernen en kan de 
gemeente tot een (nog) aantrekkelijkere woongemeente maken. Wil men in de Gemeente 
Reimerswaal goed functionerende busverbindingen houden waar ook nog mensen gebruik van 
maken, dan zal het een en ander moeten veranderen. Als bijvoorbeeld alleen al bus en trein op elkaar 
aansluiten en daarbij ook nog eens rijden op tijden dat men naar het werk/school gaat of daarvan 
thuis komt, zullen wellicht meer mensen de auto laten staan en van het openbaar vervoer gebruik 
maken. 
 

5.1 Laatste ontwikkelingen 
Naar aanleiding van onze actie en de klachten is inmiddels de nodige actie ondernomen. Naast de 
eerder genoemde grotere bussen in de ochtendspits, beloofde Connexxion ook om vanaf 18 januari 
2011 de capaciteit op lijn 28 in de middag te verdubbelen. Lijn 28 met vertrektijden 16:05 en 17:05 zou 
met 2 kleine 8-persoonsbusjes gereden worden. Op zich een aardige geste, wij ontvingen hierover 
echter op dinsdag 25 januari 2011 deze mail: 
  

• .. weer teleurgesteld in Connexxion, omdat van de belofte die men maakt niets terecht komt. 
Ik was vandaag zelf met bus 28 vanuit Goes gekomen (17.05u) en tot mijn verbazing zaten we 
met 10 personen en een kinderwagen in het kleine busje, terwijl er in feite maar 8 in mogen. Ik 
wil de chauffeur natuurlijk niets verwijten, want iedereen was blij dat hij/zij mee mocht, al 
moesten er twee mensen staan. Toen ik de chauffeur vroeg of hij er mee bekend was dat er 
een tweede busje ingezet zou worden zei hij: dat zeggen ze wel maar ik heb er nog geen 
gezien, ze moeten om 16.05 en 17.05 een grotere bus inzetten dan zijn ze overal vanaf. Maar 
ja, dat doen ze niet......... 

  
Naar aanleiding daarvan hebben wij het College verzocht onmiddellijk actie te ondernemen. Als je iets 
beloofd moet je het ook nakomen. Navraag bij Connexxion leerde ons dat met betrekking tot deze 
capaciteitsuitbreiding intern iets fout was gegaan… Gelet op eerdere beloftes en ervaring verbaasd 
ons dat overigens niets. In plaats van 16:05 en 17:05, werden de extra busjes ingezet om 15:05 en 
16:05. Connexxion heeft aangegeven de fout onmiddellijk te herstellen.  
  

5.2 Lapmiddelen 
De verdubbeling is zoals gezegd een aardige geste, maar niet nodig. Nu rijden twee busjes achter 
elkaar aan, waar 1 grote bus zou kunnen rijden. Uit de mail blijkt dat de chauffeurs hierover dezelfde 
mening hebben. De capaciteit is immers niet iedere dag te klein. Schooltijden zijn niet elke dag 
hetzelfde. Zo kan het voorkomen dat er de ene dag meer passagiers bij de halte staan dan het busje 
aankan en men inderdaad een tweede busje nodig heeft, terwijl de volgende dag 1 busje wellicht 
volstaat. In dat geval komen er wel twee busjes voorrijden.  
  
Onze 3 aanbeveling kunnen een eind maken aan alle problemen. Normale grote bussen tussen 
Herfstvakantie en Paasvakantie op lijn 28 en 39 (vertrek vanuit Hansweert) en het hele jaar rond een 
midibusje (dubbele capaciteit van de huidige taxibusjes) of indien niet aanwezig of inzetbaar een 
normale grote lijnbus. Meer wordt er door de inwoners van Hansweert niet gevraagd. Wij begrijpen 
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het probleem van Connexxion wel. Een taxibusje kan worden gereden door een chauffeur met een 
Rijbewijs B, een grotere bus of lijnbus niet. Maar als keer op keer blijkt dat de capaciteit niet 
voldoende is, moet Connexxion meer capaciteit inzetten. De maatregelen die nu zijn getroffen zijn of 
niet goed of overbodig. Alleen grote bussen tot 08:30 levert nog steeds problemen op getuige de 
mailtjes. Ook om 09:30 uur zijn er (soms) meer passagiers dan de busjes kunnen vervoeren. In de 
middag 2 busjes inzetten klinkt leuk, maar is niet altijd nodig. In dat geval staan er wel twee busjes 
klaar met evenveel personeelsleden.  
 
De actie van 2 jaar geleden blijkt echter voor Connexxion niet voldoende te zijn geweest om haar 
dienstregeling of beleid aan te passen. Na 2 jaar mag toch eindelijk wel eens een oplossing geboden 
worden. Met name daar het inzetten van grote bussen in de ochtendspits, extra busjes in de 
avondspits slechts lapmiddelen zijn. In maart komen al deze maatregelen te vervallen en als eind 
2011 de winter weer invalt, duurt het weer de nodige weken voor Connexxion er achter komt dat in 
Hansweert de capaciteit van de busjes toch echt te klein is. Waarna de PvdA weer klachten krijgt, een 
mailactie gaat beginnen en zo is de cirkel ieder jaar weer rond. 

5.3 Aanbevelingen 
Voor de PvdA fractie is iedere passagier die bij een halte achterblijft er één teveel. Oe lijnen van en 
naar Hansweert echter een dagelijks voorkomend fenomeen. De reiziger moet op het openbaar 
vervoer kunnen vertrouwen en niet moeten hopen dat hij vandaag nog thuis komt. Met de adviezen 
die in dit rapport zijn opgenomen moet het ook voor Connexxion op simpele wijze mogelijk zijn de 
dienstverlening met betrekking tot de lijnen 28 en 39 aanzienlijk te verbeteren. We vatten ze nog een 
keer samen: 

• Zet vanaf de 1e schooldag na de Herfstvakantie tot aan de Paasvakantie altijd een grote bus in 
op lijn 28 met vertrektijd 08:30.  

• Zet vanaf de 1e schooldag na de Herfstvakantie tot aan de Paasvakantie altijd een grote bus in 
op lijn 39 met vertrektijd 07:47.  

• Zet voor lijn 28 altijd (het hele jaar door, dus niet alleen van medio december tot medio 
maart) een grotere bus in dan de kleine 8-persoons busjes die nu rijden. Connexxion heeft de 
beschikking over een grotere bus (VDL Kusters Parade) waar 17 personen in kunnen zitten en 
ook nog eens 12 staanplaatsen zijn. Zet die (of een vergelijkbare bus) permanent op lijn 28 in. 

Zo moeilijk is het dus allemaal niet, maar Connexxion doet liever moeilijk door allerlei lapmiddelen 
toe te passen die vervolgens door interne communicatiefouten niet uitpakken zoals ze zouden 
moeten uitpakken. Chauffeurs weten van niets, bussen komen niet opdagen of er rijden zowel een 
grote touringcar als een klein busje achter elkaar aan op dezelfde rit. Zonde van geld en inzet van 
middelen terwijl de oplossingen die wij voordragen vrij simpel zijn door te voeren. Het hele jaar door 
en niet alleen in de wintermaanden. De inwoners van Hansweert moeten weer kunnen vertrouwen op 
de bussen van Connexxion.  
 
 
 
De PvdA fractie Gemeente Reimerswaal 
 
 


