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Onderwerp 
uitvoering motie problematiek bushalte Molenweg d.d. 18-12-2014 

Steenbergen; 7 juli 2015 

Aan de Raad, 

Al gedurende enkele jaren wordt door meerdere bewoners van appartementencomplex de Wieken, 
Molenweg 65a, Steenbergen, overlast ervaren van de bussen en wachtende passagiers van de bushalte 
aan de Molenweg. Op 18 december 2014 heeft uw raad unaniem ingestemd met een motie waarbij het 
college wordt opgedragen om een realiseerbare en betaalbare oplossing aan te dragen voor het 
beëindigen van de klachten. Met deze nota informeren wij u over de resultaten van het overleg met 
bewoners, Woningstichting, Arriva en Provincie. Daarnaast infomeren wij u over de vervolgaanpak. 

De beide bushaltes aan de Molenweg zijn in het verleden centraal aangelegd in de Molenweg en 
strategisch gelegen ten opzichte van de ouderenwoningen, de supermarkt en de school. Daarnaast 
zijn ze in 2009 toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. In het verleden heeft het Mollercollege bij 
de nieuwbouw van de school een verzoek ingediend om de noordelijke halte dichter naar de school 
te verplaatsen. Dat verzoek is destijds afgewezen i.v.m. kapitaalsvernietiging en het feit dat 
vervoersbedrijf Veolia niet echt mee wilde werken aan verschuiving. In de afgelopen jaren hebben 
een aantal bewoners van appartementencomplex de Wieken, Molenweg 65a, zich tot de gemeente 
gewend met klachten over stankoverlast van de bussen, overlast van wachtende passagiers, het 
parkeren van de fietsen etc. Door de gemeente zijn daarop acties geweest richting Veolia en ook de 
BOA heeft zich regelmatig laten zien op de locatie. Dit heeft niet geleid tot een structurele verbetering 
van de situatie. Een en ander heeft geleid tot genoemde motie van uw raad op 18 december 2014. 

Naar aanleiding van de motie hebben we achtereenvolgens contact gehad met de bewoners van het 
complex, Woningstichting Stadlander, vervoersbedrijf Arriva, de coördinator Mobiliteit van de Regio 
en de directeur van 't Ravelijn. 

Met Stadlander is specifiek gesproken over een oplossing voor het fietsparkeren. Ze hebben 
aangegeven dat ze voor de concrete situatie geen verbeterende oplossing zien. 

Arriva is in overleg gegaan met de buurbuscoördinator voor een korte termijn oplossing (beperking 
wachttijden of elders wachten). Ze hebben de dringende wens weggelegd om de huidige bushalte te 
verlengen zodat er beter in en uitgereden kan worden en er ook bij pieksituaties voldoende ruimte is 
voor de bussen zodat de rijbaan volledig vrij blijft. Desgevraagd heeft Arriva aangegeven dat een 
eventuele verplaatsing van de bushalte naar de school 't Ravelijn een goede oplossing is. De 
afstand tussen het haltepaar aan de Molenweg is in de nieuwe situatie niet ideaal maar gezien de 
plaatselijke problematiek wel acceptabel. Tevens heeft Arriva aangegeven dat verschuiving geen 
gevolgen heeft voor de haltes aan de Wipstraat. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij uw raad en de bewoners medegedeeld dat verplaatsing en 
verlenging van de noordelijke halte richting school overwogen wordt, dat een en ander technisch 
wordt uitgewerkt en dat eventuele subsidiemogelijkheden worden onderzocht. 



Met de coördinator Mobiliteit is gesproken over de mogelijkheid van cofinanciering GGA door de 
Provincie. Inmiddels is ons medegedeeld dat subsidie via de GGA mogelijk is (in principe 50

o

7o van 
de kosten). Voor 1 september aanstaande dient er een uitvoeringsgereed plan ter goedkeuring 
ingediend te worden. 

Met de directeur van het Mollercollege 't Ravelijn hebben wij een principeschets doorgenomen. Deze 
heeft een aantal aandachtspunten meegegeven welke nu verder worden uitgewerkt. 

Nu inmiddels blijkt dat de bestaande halte verlengd dient te worden en het in de verwachting ligt dat 
de halte nog intensiever gebruikt zal worden, is het niet meer dan logisch dat gekozen wordt voor een 
verplaatsing naar 't Ravelijn. Het zou onlogisch zijn om een halte op de huidige locatie uit te breiden 
terwijl er al zoveel maatschappelijke weerstand tegen is. De nieuwe halte voor 't Ravelijn wordt nu 
verder technisch uitgewerkt in overleg met Arriva en 't Ravelijn. Speciale aandacht hierbij zal ook 
gegeven worden aan parkeerruimte voor de fietsen. Gelijktijdig zal de huidge bushalte ingericht 
worden t.b.v parkeren. Uitgangspunt is hierbij dat de werkzaamheden in het najaar 2015 plaats 
kunnen vinden. 

De globale kosten voor de aanleg van de nieuwe halte en het aanpassen van de bestaande locatie 
worden geraamd op maximaal C 40.000,- Zoals aangegeven wordt 50

o

7o cofinanciering verwacht zodat de 
gemeentelijke kosten op maximaal C 20.000,- worden geraamd. Deze kosten kunnen betaald worden uit 
de begrotingspost 5227/4045 (aanvullend wegonderhoud). Deze post is onder andere bedoeld voor 
aanvullende reconstructies op het regulier wegonderhoud. 

- De technische uitwerking vindt op dit moment plaats in overleg met Arriva en 't Ravelijn 
- Uiterlijk 1 september 2015 wordt een aanvraag bij het GGA ingediend voor cofinanciering. 
- Gelijktijdig wordt een verzoek ingediend bij de Provincie voor vroegtijdige uitvoering (najaar 2015). 
- De bewoners worden aanvullend geïnformeerd. 

Wij nemen aan dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd 
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