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Connexxion in Reimerswaal 

 

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 is de dienstregeling Zeeland van vervoersmaatschappij Connexxion 
drastisch gewijzigd. Lijnen rijden andere routes, op andere tijden en er zijn nieuwe lijnen bijgekomen.  

1.2 Augustus 2008: lijn 28 
In augustus 2008 lekte uit dat vervoersmaatschappij Connexxion de route van lijn 28 aan wilde passen. 
Concreet zou dit inhouden dat de bus Kapelle niet meer aan zou doen. Buschauffeurs op lijn 28 
waarschuwden Mw. Juliëtte Daane (inwoonster Hansweert) dat de verbinding met Kapelle waarschijnlijk 
zou komen te vervallen. Juliëtte beschikt niet over een auto, is daarmee afhankelijk van de busdienst en 
reist net als anderen regelmatig naar Kapelle. Reden genoeg om een handtekeningenactie te starten en zij 
ging hiervoor dan ook in Hansweert de deuren af. De fractie van de PvdA Reimerswaal heeft hier 
vervolgens schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W, net als de Statenfractie dat op haar 
beurt aan het College van GS heeft gedaan. Al deze acties hebben er toe geleid dat Connexxion haar 
plannen heeft herzien. Lijn 28 rijdt nu weliswaar via Schore in één keer door naar Goes, maar een nieuwe 
lijn zal, zeven dagen per week, één keer per uur als belbus de route Hansweert-Schore-Biezelinge-Kapelle-
Wemeldinge rijden. Op deze manier blijft het mogelijk om vanuit Hansweert rechtstreeks, dus zonder 
overstappen, naar het centrum van Kapelle te rijden. 

1.3 November 2008: lijn 27 
Een nieuwe actie: eind november gaven 361 mensen in de Albert Heijn van Yerseke een steunbetuiging en 
op het traject zelf zetten 65 gebruikers van de lijn hun handtekening. Initiatiefneemster was Mary 
Weststrate uit Yerseke en ze hoopte met de actie dat GS vervoersmaatschappij Connexxion op andere 
gedachten zou kunnen brengen. De nieuwe dienstregeling heeft ingrijpende gevolgen voor het traject 
Goes-Kapelle-Wemeldinge-Yerseke-NS Kruiningen-Yerseke en terug. In de regeling wordt het NS station 
Kruiningen-Yerseke niet meer aangedaan en het aantal avondritten op doordeweekse dagen beperkt. De 
bus rijdt alleen om 18.32 en 20.32 uur naar Yerseke en om 18:59 en 20.59 uur naar Goes. Connexxion wilde 
eerst alle avondritten na 18.00 uur schrappen, omdat er na dat tijdstip te weinig mensen gebruik van 
maken. Op zaterdag rijdt de 27 overigens wel tot 22.00 uur van en naar Yerseke. Om van Yerseke in 
Kruiningen te komen kunnen reizigers straks overstappen op de nieuwe lijn 29, maar ook die zal niet 's 
avonds rijden. De actie leidde verder tot een spoeddebat in de gemeenteraad en een maand later tot een 
motie die door alle partijen werd ondersteund. 

1.4 December 2008: invoer nieuwe dienstregeling 
Op maandag 15 december is het dan eindelijk zover. De nieuwe dienstregeling treedt in werking. Al snel 
komen er zoveel klachten dat de fractie van de PvdA Reimerswaal besluit een speciaal mailadres in het 
leven te roepen waar passagiers hun klachten kwijt kunnen, daar blijkt dat Connexxion zich van de vele 
klachten niets aantrekt. In dit rapport treft u de klachten aan, met door ons voorgestelde mogelijke 
oplossingen. De klachten zijn gesorteerd op woonkern. 
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2. Hansweert 

2.1 Lijn 28 (Hansweert – Goes vv) 
Tot voor de dienstregelingwijziging reed lijn 28 het traject NS Kruiningen-Yerseke, Kruiningen dorp, 
Hansweert, Schore, Biezelinge, Kapelle, Goes. Met ingang van 15 december 2008 is het traject echter 
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 besluit 
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 fout. De busjes zijn te klein voor het aanbod. Met name in de eerste 
weken van januari 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. Lijn 39 komt ongeveer 20 minuten later over het dorp, 
maar die zit (komende vanuit Rilland) in Kruiningen al vol. Vaak slaat hij daarom gemakshalve Hansweert 
maar over, waardoor buspassagiers in Hansweert zijn aangewezen op de bus van 8:30 uur. U voelt het al… 
ook dat is een klein busjes. 
 
In de middaguren speelt hetzelfde probleem. De busjes zijn simpelweg te klein. Daarbij kwam ook nog 
eens dat chauffeurs van lijn 39 (Goes-Hansweert-Kruiningen) niet wisten dat Hansweert in de route was 
opgenomen, waardoor scholieren naar lijn 28 werden verwezen. Gevolg was dat scholieren vaak pas twee 
uur nadat de school was uitgegaan thuis aankwamen. En dat voor een stukje van 12 km.  
 
Een aantal klachten kwam over het feit dat er in de kleine busjes geen mogelijkheden zijn om de ritten met 
een chipknip te betalen, iets wat in de grote bussen wel mogelijk is. De passagier wordt opgezadeld met 
hogere kosten, omdat hij dan kleine, dure kaartjes moet kopen.  
 
Op zaterdag rijdt de eerste bus naar Goes om 07:30 uur. Via de mail ontvingen wij het verzoek of dit, net 
als doordeweeks, een uur eerder kan. 

2.2 Lijn 29 (Hansweert – Yerseke) 
Over deze lijn ontvingen wij voornamelijk klachten m.b.t. de aansluitingen op het openbaar vervoer en de 
vertrektijd van de eerste bus (08:30 uur). Voor veel mensen is dit veel te laat. Zie verder paragraaf 2.6. 

2.3 Lijn 39 (Rilland – Goes vv) 
Met ingang van de nieuwe dienstregeling rijdt lijn 39 niet alleen op de heenweg naar Goes, maar doet zij 
ook op de terugweg Hansweert aan. Dit overigens niet iedere rit, maar op het halve uur. Daartussendoor  
rijdt nog gewoon lijn 28. Zoals hierboven al 
aangegeven is lijn 39 niet alleen overvol, maar rijdt 
zij ook vaak Hansweert voorbij door bij de 
Vlakebrug rechtdoor naar Goes te rijden. Dit 
zonder een extra bus voor Hansweert (en ook 
Schore) in te zetten. Passagiers staan niets 
vermoedend op een bus te wachten die niet gaat 
komen. Verder waren chauffeurs niet goed op de 
hoogte van de nieuwe dienstregeling. Passagiers 
voor Hansweert werden geweigerd of moesten met 
zelf uitgeprinte dienstregelingen de chauffeur er 
van overtuigen dat het dorp toch wel degelijk in de 
dienstregeling is opgenomen.  
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2.4 Lijn 30 (Wemeldinge – Hansweert vv) 
Met betrekking tot deze nieuwe lijn die Hansweert met Kapelle verbindt, zijn geen klachten ontvangen, 
sterker nog… alleen maar complimenten. De (bel)busjes staan keurig volgens afspraak klaar, rijden op tijd 
en vaak wordt men zelfs voor de deur afgezet.  
 

 

2.5 Ondertussen… een oplossing  ?? 
De meeste klachten over de lijnen 28 en 39 waren naar onze mening simpel op te lossen door 
Connexxion: chauffeurs de juiste instructies geven en grotere bussen inzetten. In overleg met de gemeente 
Reimerswaal is daarom niet gewacht met het doorsturen van de mailtjes tot eind januari. De klachten zijn 
reeds doorgestuurd naar de gemeente Reimerswaal die ze op haar beurt inmiddels naar de Provincie 
Zeeland heeft doorgestuurd. Dit om in ieder geval de grootste ergernissen kenbaar te maken met de 
bedoeling dat de Provincie ook daadwerkelijk snel actie onderneemt richting Connexxion. Reactie van de 
Provincie: "Wat ik zo lees, kan absoluut niet. Ik ga hier z.s.m. met Connexxion over praten". 
Donderdagmiddag (22 januari) is een tweede reactie vanuit het Provinciehuis ontvangen:  
 

"Inmiddels heeft Connexxion actie ondernomen, nl. door per vandaag lijn 28 te versterken met een grote bus 
in de ochtendspits en de middagspits v.a. 14.00 uur. Toelichting: Verwachting van Connexxion bij invoering 
dienstregeling was dat lijn 39 (rijdt met grote bus) door de scholieren gebruikt zou worden. Chauffeurs van 
lijn 39 waren in het begin echter niet goed op de hoogte van de route. Verder rijdt lijn 39 om en om via 
Hansweert. Hierdoor kwamen toch veel scholieren terecht op lijn 28 (rijdt met kleine bus). Gevolg: 
passagiers die bij de halte achterbleven. De versterking op lijn 28 biedt nu soelaas." 

 
Lijn 28 rijdt nu dus in de ochtendspits en in de middag vanaf 14:00 uur weer met de bekende grote 
bussen, terwijl lijn 39 ook gewoon over Hansweert rijdt (volgens dienstregeling). De eerste dag dat dit was 
ingevoerd stonden er om half negen zelfs twee bussen, een grote en een kleintje. Dat is dan natuurlijk weer 
een beetje overdreven….  Echter, Connexxion geeft weliswaar aan de lijn met een grote bus te versterken, 
maar dat is op twee manieren uit te leggen. Er rijden in de praktijk (bij het opstellen van dit rapport) nog 
steeds kleine busjes, maar volgens de chauffeurs is er een grote bus ‘achter de hand’….. Als er dus iemand 
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achter blijft omdat die niet meer mee kan, komt er een grote bus. Dat is tenminste economisch…… een 
typische Connexxion-redenering: twee bussen inzetten, maar er maar 1 daadwerkelijk (de kleinste) laten 
rijden…….  
 
Met de opmerkingen m.b.t. lijn 39 heeft Connexxion nog steeds niets gedaan. Het is eerder regelmaat dan 
uitzondering dat lijn 39 in de ochtend Hansweert helemaal overslaat met als gevolg dat scholieren te laat 
op school komen of (in het ergste geval) maar moeten zien hoe ze op school komen. 

2.6 Aansluiting op ander openbaar vervoer 
De aansluiting van de lijnen 28 en 29 vanuit Hansweert op het openbaar vervoer is verre van ideaal. 
Bussen vertrekken vlak voor de trein aankomt of arriveren op het station net nadat de trein vertrokken is. 
Een korte samenvatting:  

 
De eerste bus naar het station in Kruiningen-Yerseke gaat pas om 8:30 uur vanuit Hansweert rijden, 
terwijl die vanuit Kruiningen dorp wel rijdt. De meeste mensen zijn dan al op hun werk. Laat die bus 
gewoon vanuit Hansweert vertrekken. Er is vraag naar, blijkt uit de reacties. 
 
De trein vanuit Vlissingen komt om 11 minuten over het hele uur aan in Goes, de bus naar Hansweert 
vertrekt volgens dienstregeling om 10 minuten over het hele uur. 
 
De trein vanuit Vlissingen komt om 18 minuten over het hele uur aan op NS Kruiningen-Yerseke, de 
bus naar Kruiningen dorp en Hansweert vertrekt volgens dienstregeling om 17 minuten over. 
 
De bus vanuit Hansweert en Kruiningen komt om 43 minuten over het hele uur aan op het NS station 
Kruiningen-Yerseke. De trein naar Bergen op Zoom vertrekt om 44 minuten. Krap 1 minuut dus om uit 
de bus te klimmen en in de trein te stappen. Tijd voor een kaartje is er niet en als de brug open staat 
ben je gewoon te laat. De trein naar Vlissingen vertrekt om 38 minuten over. Hier dus 29 minuten 
wachten op de volgende trein. 
 
De bus vanuit Hansweert komt om 50 minuten over het hele uur aan op het station in Goes, de trein 
naar Vlissingen vertekt om 47 minuten over. Hier dus 32 minuten wachten op de volgende trein. De 
trein naar Bergen op Zoom vertrekt om 11 minuten over.  

 
Is het nu echt zo moeilijk om een goede dienstregeling in elkaar te zetten. Eentje waarbij de bus niet één 
minuut vertrekt voor de trein aankomt of waarbij je gewoon een paar minuten speling hebt om ook nog 
een kaartje uit de automaat te trekken ? Oplossing: bussen laten aansluiten op de treinen en niet zodanig 
dat er wachttijden van langer dan een kwartier ontstaan. Verder bussen eerder laten vertrekken vanuit de 
kernen zodat ook scholieren en forensen van deze aansluitingen gebruik kunnen maken. 

2.7 De ontvangen mailtjes: 
 

• Sommige chauffeurs weten niet dat ze met de middagdiensten van lijn 39 steeds op ieder half uur 
over Hansweert moeten rijden. Mijn dochter heeft het ondervonden, de chauffeur ging pertinent 
niet over Hansweert (bus 15.30u). Ze kon wel mee (met een aantal andere scholieren)  maar dan 
moesten ze uitstappen bij de Vlakebrug. Dat hebben ze niet gedaan en zijn vervolgens gaan 
wachten op bus lijn 28 van 16.10u. Maar dat was een klein busje en die zat vol .................wachten 
dan maar op de bus van 16.39u (lijn 39) en hopen dat die wel naar Hansweert wilt!   

 
• Het komt vaak voor dat je dan nog eens 1 tot 2 uur moet blijven staan omdat de kleine busjes vol 

zitten. Dit is volslagen belachelijk. Iedereen die na een dag werken naar huis wil, moet niet 
verplicht 1 uur aan de halte blijven staan, zeker niet bij het vriesweer van afgelopen week. 
Connexxion betaalt ook al niet de rekening voor een bak koffie bij de stationsrestauratie!!! 
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• het komt zeker 2 keer in de week voor dat mijn dochter niet mee mag van de chauffeur met de 
bus. De chauffeur zegt dan doodleuk; ik ga niet over Hansweert of daar begin ik niet aan of staat 
niet in mijn boekje! 

 
• Zo is het inderdaad al meer voorgekomen dat bus 39 over de Vlakebrug rechtdoor rijdt omdat hij 

vol zit. Als ik dat later op de dag meld, bij de klantenservice van Connexxion krijg ik te horen dat 
chauffeurs inderdaad mogen doorrijden als de bus vol zit. Als ik dan de vervolgens de vraag stel 
waarom er geen alternatief aangeboden wordt (er staan immers ca. 15 scholieren niets 
vermoedend te wachten in Hansweert) blijft men het antwoord schuldig ("we kijken wat we eraan 
kunnen doen"). 

 
• Ook wij vinden het niet normaal dat onze kinderen te laat komen op school vanwege de slechte 

busdiensten, kleine en volle busjes, te belachelijk voor woorden. En omdat ze te laat komen 
moeten ze op school ook nog eens nablijven omdat ze te laat waren!! Dat niet alleen, ze staan 
vaak een uur in de kou te wachten omdat ze niet mee kunnen!!  We vinden het een grote schande!! 

 
• Vandaag ben ik zelf met de bus gegaan en de chauffeur van dienst om 14.32 hoorde mij aan en 

deze gaf aan dat hij t belachelijk vond van de chauffeurs die dit niet doen en dat ik wederom een 
klacht in moet dienen en gelijk zei deze goede man tegen mijn dochter dat ze in het vervolg 
gewoon moet gaan zitten. Maar wat als de chauffeur er haar dan bij de brug uitzet? Wanneer de 
kinderen hier wat van zeggen zijn ze brutaal.  

 

• Ik heb al meerdere keren gebeld met Connexxion en die zeggen dat de bus hoort te rijden, maar ze 
doen het meestal niet. Ze kunnen toch roosters zien van wie dienst heeft op deze lijn en deze erop 
aanspreken? 

 

• Op maandag 19 januari is bus 39 van 7.48u weer niet langs Hansweert gekomen!  Ik heb opnieuw 
een boze mail gestuurd naar Connexxion, tientallen scholieren bleven weer achter.  

 
• Lijn 39 vanuit Goes gaat volgens de buschauffeur niet langs Hansweert. Dan komt er 3 kwartier 

later lijn 28 en daar kan dan niemand meer in. Dit schiet lekker op.  
 

• Ten eerste dat er busje(s) rondrijden zonder chipsysteem waardoor ik voor een duur ritje kwam te 
staan naar Goes toe (van Hansweert) terwijl dit gewoon in orde hoort te zijn. Gelukkig heeft de 
buschauffeur me wel gematst ondanks dat ik duur uit was door me maar voor 3 strippen te 
stempelen. 

 
• Ook onze andere kinderen ervaren problemen met het busvervoer van Hansweert naar Goes. Als 

de bus vol vanuit  Kruiningen hier in Hansweert aankomt, kan niet iedereen meer mee en moeten 
er kinderen wachten op de volgende bus met het gevolg te laat op school. 

 
• Op een ochtend afgelopen week ging m'n dochter naar de bus (28) van 7.30u, omdat de bus van 

7.48u altijd vol is (of niet komt). Er waren meer dan 8 personen aanwezig, niet iedereen kon dus 
mee. M'n dochter nog net wel, maar de chauffeur gaf te kennen dat: "mensen die naar hun werk 
moeten, voor gaan. De schoolbus gaat om 7.48u". Wat is dit voor onzin?   

 

• mijn dochter neemt 's ochtends de bus vanuit Hansweert naar Goes en regelmatig, ongeveer 
iedere dag, blijven er bij de halte mensen achter die niet mee kunnen. Ze heeft de bus van half 
acht of acht uur. Is het na 1 of 2 keer dan zo moeilijk voor Connexxion om dan een gelede bus te 
sturen? Verder wil de bus vanuit Goes nog wel eens "verdwijnen". Staat ze bij de halte van de bus 
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te wachten en ineens komt de bus niet. Kunnen wij met de auto weer op en neer, je laat je kind 
toch niet een uur wachten op de volgende bus? 

 
• Als ik naar school ga met de bus naar Goes, om bv 7.30 u komt er een kleine bus  waar vaak niet 

iedereen mee meekan omdat dat niet past! Je moet dan een uur wachten en kom dus veel te laat 
op school en momenteel is het ook nog eens behoorlijk koud.  Als ik s middags weer naar huis ga 
bijv. 14.10 of 15.10 u. is het precies het zelfde, als de kleine bus vol is rijd deze de halte voorbij en 
kun je dus weer een uur wachten! 

 
• En waarom rijdt er door de weeks altijd een bus om half 7 richting Goes en niet op zaterdag?  

 Aangezien ik geregeld om 7 uur moet beginnen op zaterdag is dit ook uitermate lastig! 
 

• Sommige chauffeurs wisten in het begin (en soms nog steeds) hun route niet. Ze reden dan onder 
langs de zeedijk naar Hansweert en sloegen Schore over. 

 
• Ik vind het op zich niet erg dat ze de tijden aanpassen, maar mijn buslijn sluit niet meer aan op de 

trein en hij zit meestal te vol om nog mensen bij andere haltes mee te nemen. Ik heb ook al een 
uur moeten wachten op een volgende bus en met dit weer is dat niet echt lekker. En elke morgen 
door de regen fietsen en weer terug in de avond ook niet. Ik zou graag willen dat de bus weer op 
tijd ging rijden, want zo kunnen heel veel jongeren uit Hansweert die met de bus naar het station 
moeten omdat ze naar school gaan met veel spullen bij of ze zitten op kamers met tassen niet 
meer met de bus.  

 
• Ik kan sochtends niet meer met de bus naar het station Kruiningen Yerseke toe, omdat de eerste 

bus om half 9 vertrekt en mijn  trein om 10 voor half 9 gaat, en ik moet vaak heel veel spullen 
meenemen,dat is gewoon niet te  doen op de fiets! en mijn ouders moeten sochtends werken. Dus 
dit  is verschrikkelijk! Voor heen waren er hier nooit geen problemen mee! 

 
• Wil je via Kruiningen met de trein kun je pas om half 9 met de eerste aansluiting mee naar het 

station Kruiningen, eerder rijden er GEEN bussen naar station Kruiningen. Je moet dan richting 
Bergen op Zoom via Goes, waardoor je treinkaartje toch 1 tot 2, 50 euro duurder word.  

 
• Onze dochter studeert in Utrecht en komt elk weekend naar huis. Op de heen en terugreis heeft ze 

vanaf het station Kruiningen/Yerseke geen aansluiting naar Hansweert. Voor 1 januari was het 
goed geregeld en kon ze op de maandagmorgen om 7.00 met de bus naar Kruiningen, maar vanaf 
het nieuwe jaar rijden er ineens geen bussen meer en zijn wij als ouders verplicht haar te brengen. 
Ook na 18.00 rijden er geen bussen meer naar Hansweert. Heel vervelend allemaal! Het kan toch 
niet zo zijn dat wanneer je op een dorp woont geen recht hebt op openbaar vervoer? Juist hier 
moet het goed geregeld zijn, maar daar ontbreekt het nu toch wel aan.  

 
• Ik weet niet of er andere ervaringen zijn, maar ik heb nog op z'n minst wat twijfels over de 

afspraken. Onlangs sprak ik een chauffeur; hij zei dat er op lijn 28 's middags vanuit Goes pas een 
tweede bus wordt ingezet als dat nodig is. Die zou "stand by" staan (ik weet niet waar). 
Vanmiddag (maandag 2 februari) is gebleken dat met het busje van 16.10u niet iedereen mee kon. 
Er moesten twee personen uit, kort daarop kwam in elk geval wel een grote bus (voor 2 personen 
dus, beetje vreemd). Ook 's morgens zou in de spits (7.30u en 8.30u ?) vanaf Hansweert een grote 
bus ingezet worden. Dat dit niet consequent gebeurt is wel duidelijk. Vorige week had m'n dochter 
op een dag een klein busje om 8.30u, en deze ochtend (maandag) weer een klein busje om 7.30u, 
en weer kon niet iedereen mee. Ik weet niet met welke bus zij in Goes zijn geraakt, maar dit was 
niet de afspraak. Het werkt dus nog niet helemaal..... 
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3. Kruiningen 

3.1 Lijn 29 (Yerseke – Hansweert vv) 
Nu lijn 28 alleen nog het traject Hansweert – Goes rijdt, is het dorp Kruiningen haar directe verbinding met 
Goes kwijt. Natuurlijk rijdt lijn 39 nog wel dit traject, maar niet in het weekend en tijdens de 
schoolvakanties. Passagiers voor Goes die niet in de spits rijden, moeten dan ook eerst gebruik maken van 
lijn 29 naar Hansweert waar ze over kunnen stappen op lijn 28 naar Goes. De bussen sluiten overigens wel 
op elkaar aan. Maar… met de kleine busjes van de eerste weken van de dienstregeling kon het wel eens 
voorkomen dat lijn 28 al vol zat in Hansweert, terwijl lijn 29 er nog aan moest komen. Dilemma voor de 
chauffeur…. 
 

 

3.2 Lijn 39 (Rilland – Goes) 
Deze lijn houdt niet alleen in Hansweert de gemoederen bezig. Ook vanuit Kruiningen komen diverse 
klachten. Zo zijn de bussen niet berekend op het aantal passagiers. De ene dag rijdt men met een gelede 
bus (in de volksmond ‘harmonicabus’), de andere dag komt er ineens weer een gewone bus voorrijden. 
Een gelede bus kan zo'n 50% meer reizigers vervoeren dan een (gangbare) niet-gelede bus, dus wel zo 
handig op deze drukke lijn. Bezorgde ouders vragen zich af of de veiligheid niet in het geding is met zo’n 
volle bus. De chauffeur heeft immers geen oog meer voor alle passagiers. Het gangpad is van voor tot 
achter gevuld met scholieren. 
Verder houden de chauffeurs zich niet aan de dienstregeling, waardoor de bus geregeld (en bijna 
standaard) een kwartier tot maar liefst een half uur te laat komt. Uit de mailtjes blijkt overigens ook dat de 
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buslijn Hansweert niet altijd aandoet omdat de bus vol zit, maar ook omdat de chauffeurs de weg niet 
weten en aan de passagiers vragen of zij weten of hij ook over Hansweert moet rijden. 
 
Advies: Waarom lijn 39 niet opsplitsen in twee aparte bussen. Eén die het gedeelte tot Kruiningen voor zijn 
rekening neemt en één die vanaf Kruiningen rijdt en daarmee ook passagiers uit Hansweert en Schore 
meeneemt. 

3.3 Lijn 46 / 47 (Middelburg – Krabbendijke) 
Een relatief onbekende lijn voor de ‘gemiddelde’ busreiziger, maar wel bekend bij scholieren van het 
Calvijn College, daar deze buslijnen gericht zijn op het scholierenvervoer van en naar het Calvijn College in 
zowel Krabbendijke als Goes. Net als lijn 39 rijdt deze bus niet in schoolvakanties. In de dienstregeling zijn 
onderweg haltes opgenomen. Klacht van een reiziger (op het traject Biezelinge – Kruiningen, dus slechts 
een deel van de lange route) is dat de chauffeurs zich volledig richten op de scholen en af en toe vergeten 
dat er ook passagiers zijn die onderweg opstappen maar er eerder uit moeten of later (dus niet in 
Krabbendijke) opstappen. 

3.4 Aansluiting op ander openbaar vervoer 
De aansluiting van lijn 29 vanuit Kruiningen op het openbaar vervoer is verre van ideaal. Bussen vertrekken 
vlak voor de trein aankomt of arriveren op het station net nadat de trein vertrokken is. Zie voor een 
uitgebreide behandeling paragraag 2.6.  

3.5 De ontvangen mailtjes: 
 
• Na 14 december 2008 is er alleen nog rechtstreeks een bus van Kruiningen naar Goes om 7.40 uur 

en 8.50 uur. Als je later in Goes moet zijn dan heb je pech. Én moet je toch vroeg anders kom je er 
helemaal niet. Je kunt met een andere lijn overstappen in Hansweert, maar dat is voor scholieren 
toch niet te doen!!! Er kunnen toch in elk geval in de ochtend nog meer bussen ingezet worden. 

 
• Namens mijn dochter wil ik klagen over buslijn 39 richting Goes. Deze buslijn staat gepland om 

op werkdagen dagelijks rond 07.40 uur bij Kruiningen (Zandweg) te arriveren. Volgens mijn 
dochter is het deze maand al minimaal 3 x voorgekomen dat de bus veel te laat (minimaal half 
uur) verschenen is en 1 x een kwartier te laat. Deze bus is ongeveer standaard elke dag 10min. te 
laat. Hierdoor is zij al een aantal keren te laat op school aangekomen voor de lessen van 08.25 
uur. 

 
• Het is zelfs zo erg dat 1 keer de buschauffeur aan de kinderen vroeg of deze buslijn normaal 

gesproken over Hansweert rijdt. Het moet toch niet gekker worden!! 
 
• Vorige week maandag, dat was dus 19 januari, stond mijn dochter tevergeefs op de bus te 

wachten, die om 07.42 hoort te vertrekken vanaf de Zandweg te Kruiningen. Om 08.10 was er nog 
geen bus geweest, en uiteindelijk kon ze met een vriendinnetje meerijden naar Goes. Ik heb direct 
een klacht gestuurd via de mail naar Connexxion, maar daar heb ik t.n.t. nog geen reactie op 
gehad. Dit vind ik geen klantvriendelijke houding! 

 
• Ik vind het onverantwoord dat er in de 'spits' ( m.n. de bus van 07.40) een gewone bus rijd, geen 

'harmonicabus', waarin zoveel mogelijk mensen gepropt worden. Hutje mutje moeten ze dan een 
half uur staan, heen en weer geslingerd, en uiteindelijk kunnen ze kotsmisselijk in Goes de bus 
verlaten. Dan staat er tot overmaat van ramp ook nog iemand met een aansteker te spelen, met de 
mogelijkheid dat zo iemands jas in de brand vliegt. De chauffeur kan op deze manier toch geen 
overzicht houden? De overheid wil zo graag iedereen het openbaar vervoer in, maar hoe moet ik 
mijn kind overtuigen dat dit een veilige manier van vervoeren is? Het moet toch mogelijk zijn om 
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tijdens de drukte een extra bus in te zetten? Of moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat men 
ingrijpt (zoals zo vaak het geval is....)? 

 
• Ik reis 3 van de 5 dagen met het openbaar vervoer van Biezelinge naar Kruiningen, en weer terug. 

Dan heb ik op de maandag en dinsdag de bus van 15.38 terug. Deze bus is mij vorige week 
maandag (19-01) en dinsdag (20-01) gewoon voorbij gereden. Ik heb wel netjes mijn hand 
opgestoken. De bus stopte daarna wel, maar ik moest naar de bus toe lopen. De 
woensdagochtend in die week (21-01), is de bus niet bij de bushalte gestopt waar ik eruit moet. Ik 
moet er altijd uit bij bushalte de Uitkijk in Kruiningen. 

  
 

4. Waarde 

4.1 Lijn 194 (buurtbus Waarde) 
Het dorp Waarde kent sinds jaar en dag een buurtbus, gereden door vrijwilligers. De laatste jaren is de 
route van de buurtbus aardig aangepast en tegenwoordig pendelt het busje dan ook tussen Kruiningen en 
Bath en doet daarbij alle tussenliggende kernen aan, waarbij uiteraard Waarde niet wordt overgeslagen.  
De klacht die wij vanuit Waarde ontvingen was dat de buurtbus niet aansluit op het overige busvervoer. Zo 
vertrekt de buurtbus om 14:58 uur vanaf de Voorhoute naar Waarde en komt lijn 39 uit Goes om 15:01 uur 
aan in Kruiningen bij halte de Uitkijk. Er rijdt in de middag nog een tweede bus naar Waarde, maar ook die 
rijdt weg vlak voor de bus uit Goes in Kruiningen arriveert. En dat terwijl lijn 39 toch een heleboel 
potentiële klantjes voor de buurtbus bij zich zou kunnen hebben als het beter op elkaar aan zou sluiten. 
 
In de PZC van 16 december gaven de vrijwilligers zelf aan dat er een groot gebrek aan klanten is. De 
oplossing is wellicht om meer aan te sluiten op bestaande buslijnen dan op het treinverkeer. Blijkbaar 
moet men het daar niet meer van hebben. 
 
Uit de PZC van 16 december 2008: 
 

WAARDE - Is het éne probleem (te weinig vrijwilligers) opgelost, dient het volgende zich weer aan: te 
weinig passagiers. De buurtbus Waarde zou best wat meer mensen willen vervoeren.  
 
"De chauffeurs klagen wel eens: hebben ze de hele dag door de gemeente gereden, zit er geen mens 
in die bus", zegt coördinator Jan Jansen, al dertig jaar bij de buurtbus betrokken. "Ik snap dat wel, 
want het is toch vrijwilligerswerk." Ondanks de vele lege plaatsen in de bus houdt 
vervoersmaatschappij Connexxion de buurtbus de hand boven het hoofd. "Daar zijn we ook dankbaar 
voor. Het voordeel van zo'n kleiner busje is natuurlijk dat je nog dwars door het dorp kunt en iemand 
die slecht ter been is bij de voordeur kunt afzetten. Aan de andere kant kunnen we door het geringe 
aantal passagiers ook niet in de gaten springen die hier in Reimerswaal in de avonduren vallen door 
de nieuwe dienstregeling van Connexxion."  
 
Passagiers mogen er dus nog wel bij, een ander probleem waar de buurtbus in het verleden mee te 
maken had, gebrek aan vrijwilligers, is opgelost. Volgens Jansen komt dat mede doordat de chauffeurs 
ook na hun zeventigste nog mensen mogen vervoeren, mits ze door de arbokeuring komen. "Een 
arbo-arts kan voor maximaal twee jaar een vrijstelling hiervoor geven." En dus zit Jansen (70) zelf ook 
nog steeds achter het stuur. De buurtbus rijdt door Waarde, Gawege, Krabbendijke, Kruiningen, 
Rilland en Bath.  



 
 

 

13 
 

Connexxion in Reimerswaal 

 

4.2 De ontvangen mailtjes: 
 

• Ik woon in Waarde en mijn jongste dochter gaat in de winter met de bus naar school. Voor het 
veranderen van de dienstregeling was dit geen probleem,alleen een vrije middag was lastig omdat 
we haar dan in Kruiningen moesten ophalen,er reed om 1uur "smiddags geen buurtbus. Met de 
huidige dienstregeling moeten we haar ophalen in Goes, Hansweert of Yerseke. 

 
 

5. Krabbendijke 

5.1 Lijn 39 (Rilland – Goes) 
Uit Krabbendijke komt de klacht dat lijn 39 in Goes niet meer aansluit op vervoer richting het Calvijn 
College, gelegen aan Klein Frankrijk (Goes-West). Voor de dienstregelingwijziging sloot dit feilloos op 
elkaar aan, tegenwoordig zijn leerlingen met kunst en vliegwerk regelmatig te laat op school. Lijn 39 komt 
om 8:09 aan op Goes NS, terwijl lijn 43 (vroeger met stopplaats in Krabbendijke), om 08:10 uur aldaar 
vertrekt. Wij raden Connexxion dan ook aan de dienstregeling met aansluitingen nogmaals tegen het licht 
te houden. 

5.2 De ontvangen mailtjes: 
 

• Onze dochter maakt dagelijks gebruik van busvervoer voor de reis Krabbendijke - Goes i.v.m. 
school (Calvijn College Goes). Voor de invoering van de nieuwe regeling was dit lijn 43 en dit 
verliep vrij probleemloos. Nu is deze lijn opgeheven en maakt ze gebruik van lijn 39. Deze bus 
stopt echter niet bij Klein Frankrijk maar op het station Goes. Dan stapt ze over op lijn 132 naar 
Tiendenschuur. Resultaat is echter dat ze vrijwel elke dag te laat op school komt. (gemiddeld 4 van 
de 5 dagen). Volgende week begint een toetsweek waarbij vereist is dat de leerlingen op tijd op 
school zijn. Zij is nu genoodzaakt om met de trein naar Goes te gaan om op tijd te kunnen zijn. 
Dit betekend extra kosten terwijl ze een jaarabonnement gekocht heeft.  

 

6. Rilland 

6.1 Lijn 39 (Rilland – Goes) 
Vanuit het dorp Rilland zijn geen klachten m.b.t. deze lijn gekomen. 
 
 

7. Yerseke  

7.1 Lijn 27 (Yerseke – Goes) 
 

M.b.t. lijn 27 is het nodige te doen geweest in de voorbereiding naar de wijziging van de dienstregeling toe. 
Connexxion was voornemens om de avondritten van deze lijn helemaal te schrappen, maar na de nodige 
protesten is dit plan van tafel. Nu rijden er enkele ritten in de avonduren, zij het niet het aantal ritten zoals 
dat tot voor de wijziging in de dienstregeling stond. De klachten over lijn 27 gaan met name over de route 
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die de bus nu door het dorp rijdt, het feit dat de chauffeurs deze route niet kennen en dat de bus of niet op 
tijd rijdt of zelfs helemaal niet komt. 
In de avond rijdt de bus een aantal ritten. Niet alle bussen rijden echter door tot Yerseke, maar eindigen in 
Wemeldinge. Zo rijden de bussen uit Goes van 18:32 en 20:32 wel door naar Yerseke, die van 19:32 en 21:32 
juist weer niet. Waarom dit laatste kleine stukje tussen Wemeldinge en Yerseke ook niet gewoon 
meenemen. Omdat de remise in Wemeldinge is ? Zeker als je in een winkel werkt in de Goese binnenstad 
is een laatste bus om 21:32 wel zo handig. Zeker als de winkels om 21:00 uur sluiten. 

7.2 Lijn 29 (Yerseke – Hansweert) 
Daar waar lijn 27 vroeger, komende vanuit Goes, doorreed naar het NS station Kruiningen-Yerseke, moet 
nu met lijn 29 gereisd worden. Voordeel is dan weer wel dat men ook een rechtstreekse verbinding heeft 
met Kruiningen en Hansweert, maar tot tevredenheid heeft dit nog niet geleid. Met name de gebrekkige 
aansluiting op de treinverbindingen is vele reizigers een doorn in het oog. In de avonduren rijdt deze bus 
niet. Om 18:49 rijdt de laatste bus vanaf het NS-station naar het dorp Yerseke. Daarnaast wordt er 
geklaagd over de aansluiting op het treinverkeer. Dit is verslechterd ten opzicht van de situatie van voor de 
wijziging van de dienstregeling. Daar waar treinreizigers voor Hansweert en Kruiningen nog net de 
achterlichten van de bus zien, moeten passagiers voor Yerseke juist in de kou staan wachten. 

7.3 Voorzieningen NS Kruiningen-Yerseke  
Omdat er tegenwoordige lange wachttijden zijn voor de bus, merken passagiers dat het station 
Kruiningen-Yerseke eigenlijk niet meer dan een plank in de wei is, ondanks dat het een intercitystation is. 
Er zijn geen voorzieningen en het enige waar je een beetje beschut staat is het glazen wachthuisje op het 
perron, maar ook dat is niet verwarmd. Toiletten ontbreken ook.  

7.4 De ontvangen mailtjes: 
 

• De precieze datum weet ik niet meer maar sinds de busdiensten verandert zijn hebben wij hier al 
de nodig problemen gehad met bus lijn27. Het gaat dan vooral om de halte breeweg het is al 
meerdere keren voorgekomen dat de bus gewoon deze halte overslaat dit is al vaak gebeurt om 
7.39 en de laatste keer was za 10 jan. om 15.59( 20 min op een bus wachten met -7 die niet komt is 
geen pretje) 

 
• Mijn reis gaat tussen Goes en Yerseke vv,op alle dagen van de week en  op wisselende momenten 

van de dag. Het blijkt dat veel chauffeurs niet eens op de hoogte zijn van nieuwe  haltes, Breeweg 
Yerseke, de weg niet weten, er geen chipknip  voorziening in de bus aanwezig is, en de tijden die 
op de  dienstregeling staan niet waargemaakt worden: ze rijden niet op tijd. 

 
• Voor mijn werk moet ik van Rilland naar Yerseke op onregelmatige tijden. Dit doe ik altijd met het 

openbaar vervoer. Ik moet nu elke werkdag op het station in Kruiningen-Yerseke een ruim half uur 
wachten dit is op de heen en terug reis. Dit omdat 
er geen faciliteiten op het station zijn is dit erg 
vervelend. (geen toilet, geen warme wachtruimte 
en geen mogelijkheden om een warm bakje koffie 
of thee te halen). Met de koude vriesdagen ben ik 
zelfs met dezelfde buslijn gegaan lijn 29 eerst 
naar Hansweert omdat het te koud was om te 
wachten op het station. 

  
• Als ik avonddienst heb kan ik sowieso niet met het openbaar vervoer terug naar huis dit omdat ik 

om 22.30 of 23.00 klaar ben. Ik wordt nu dus vaak opgehaald door mijn vriend of ik pak zelf de 
auto. Dit geldt ook voor de weekenden omdat dan het zelfde probleem zich voor doet. Lijn 27 reed 
hiervoor deze rit. Deze sloot nog enigszins aan behalve dan ook de avonddiensten. 
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8. Samenvatting 

Hieronder een korte samenvatting van alle mails die we de afgelopen maand ontvingen. In de 
hoofdstukken hierboven zijn ze al ruim aan bod geweest, maar dit overzicht laat nogmaals zien dat de 
problemen met Connexxion (bijna) alle Reimerswaalse dorpen aangaat.  
 
– Bussen rijden niet volgens dienstregeling 

– Haltes en zelfs complete dorpen worden overgeslagen 
– Tijden worden niet nageleefd (vertraging tot soms een half uur) 
– Chauffeurs kennen de eigen dienstregeling niet 
– Chauffeurs weten de route niet die volgens de dienstregeling gereden moet worden 
 

– Dienstregeling start te laat (lijn 29 Hansweert en 28 op zaterdag) 
 
– Overdag, in het weekend en in schoolvakanties geen rechtstreekse verbinding Kruiningen met Goes 

 
– Bussen zijn te klein en niet berekend op passagiersaantallen 

– Te kleine busjes voor lijn 28 (Hansweert) 
– Te kleine bussen / te weinig bussen lijn 39 (heel Reimerswaal) 
 

– Bussen sluiten niet aan op het overige openbaar vervoer 
– Geen aansluiting lijn 29 op station Kruiningen-Yerseke, van/naar Kruiningen / Hansweert 
– Slechte aansluiting lijn 29 op station Kruiningen-Yerseke, van/naar Yerseke 
– Geen aansluiting lijn 28 op station Goes 
– Slechte aansluiting op aansluitende busdiensten in Goes (lijn 39) 
– Geen aansluiting lijn 39 op buurbus 194 naar Waarde 
 

– Geen mogelijkheid te betalen met chipsysteem in kleine busjes 
 
– Geen (of slechte) busverbindingen in de avonduren (vanaf 18:00 uur) 

 
– Geen voorzieningen voor wachtende bus- (en treinpassagiers) op NS-station Kruiningen-Yerseke 
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9. En verder…. 

De via  de mailbox binnengekomen klachten hebben allemaal betrekking op een bepaalde bus, lijn of een 
dorp. Ze zijn dan ook in de hoofdstukken hiervoor uitgebreid beschreven. Vanuit Hansweert kwam echter 
een andere klacht binnen en wel over de route van de (kleine) busjes. Niet iets waar we ons echt op 
hebben gericht, daar onze actie over de dienstregeling ging, maar we nemen hem toch in dit rapport op: 
 

• Hierbij wil ik een klacht indienen over het feit dat de kleinere busjes van Connexxion over de 
parallelweg van de boomdijk in Hansweert rijden. Het is schijnbaar makelijker en korter om hier te 
draaien dan door te rijden naar de buslus, die hier speciaal voor aan is gelegd. Het is zeer irritant 
dat ze hier zo hard doorheen vliegen en bovendien is het een smalle straat met geparkeerde 
auto's. Vandaag of morgen ligt je spiegel ernaast en dan is er niemand thuis. 

 
Daarnaast kwam uit het merendeel van de mailtjes naar voren dat Connexxion niets doet met de klachten 
die via de daarvoor in het leven geroepen klachtenlijn worden ingediend. Als men aangeeft dat chauffeurs 
de dienstregeling niet kennen, wordt aangegeven “dat ze dit toch zouden moeten weten”. Daar schiet je 
als klant niet veel mee op.  
 
Wij hopen dat het College van B&W van de Gemeente Reimerswaal de klachten van haar inwoners serieus 
neemt en actie richting de Provincie Zeeland 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. 
 
Overigens is in de afgelopen weken gebleken dat het College wel degelijk begaan is met de lotgevallen van 
de buspassagiers. Door snel ingrijpen vanuit het gemeentehuis richting de Provincie Zeeland zijn er in 
Hansweert in ieder geval al een groot aantal klachten en ergernissen opgelost, alhoewel Connexxion een 
eigen uitleg van de klachtoplossing geeft. Toch onze dank voor de bereidwillige medewerking die we vanit 
het gemeentehuis maar ook het provinciehuis ontvingen. De klachten worden in ieder geval serieus 
genomen. Nu Connexxion nog overtuigen…..  
 
 
 
 
 
De PvdA fractie Gemeente Reimerswaal 
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Bijlage: dienstregelingen lijn 27, 28, 29, 39 en 194 
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