Geachte …….. ,
Bedankt voor uw suggesties voor het beter bereikbaar maken van Zeeland en voor het
meedenken over een locatie voor een eventueel te bouwen nieuw ziekenhuis.
U geeft aan dat onderstaande verbindingen van groot belang zijn voor Zeeland:
1. Directe treinverbinding tussen Middelburg-Vlissingen en Breda (In Roosendaal stopt
binnenkort alleen een boemeltje naar Antwerpen)
2. Dagelijkse snelbus (lijn 19) van Terneuzen via Hulst naar Antwerpen (nog beter:
Middelburg-NS naar Antwerpen)
3. Dagelijkse snelbus (lijn 50) Middelburg-NS - Gent via Terneuzen-WST. Verbinding
tussen de hoofdsteden van de provincies die intensief economisch gaan
samenwerken (De 10e haven van Europa). Met een overstap Terneuzen-WST op lijn
20 naar Goes-NS.
4. Bus 42 Breskens - Brugge in ere houden en koesteren/optimaliseren als voorbeeld
hoe De Lijn en Connexxion kunnen samenwerken.
5. Personentrein Terneuzen - Gent-Dampoort.
6. Kusttram van De Lijn doortrekken van Knokke-NMBS naar Sluis-Walplein (Naar
Breskens is niet haalbaar i.v.m. te weinig passagiers).
7. Via Zierikzee is er een goede Interliner-verbinding met Rotterdam.
8. Tholen heeft een goede verbinding met Bergen op Zoom.
Ik constateer dat het merendeel van de door u genoemde verbindingen al aanwezig zijn in
Zeelandzij het niet altijd met een snelbus. Elk jaar wordt geëvalueerd of deze verbindingen
nog verbetering behoeven.
Met ingang van 10 december 2017 gaan er extra intercitytreinen rijden zodat er een snellere
en frequentere verbinding komt naar de Randstad en naar Breda, in ieder geval tijdens de
spits.
Lijn 19 ondervindt op dit moment hinder van de werkzaamheden in Antwerpen.
Het idee (5) van een personentrein tussen Terneuzen en Gent is iets wat door de Vlaamse
regering is opgepakt. De provincie en de gemeente Terneuzen zijn daar natuurlijk
voorstander van.
De genoemde verbinding van de Kusttram (6) is na onderzoek niet haalbaar gebleken. Wel
kan men vanuit Knokke naar Westkapelle reizen en vandaar met de bus naar Sluis.
Uw suggesties voor de locatie van een nieuw te bouwen ziekenhuis zal ik doorgeven aan
mijn collega gedeputeerde de heer De Reu.
Vriendelijke groeten,

Harry van der Maas,
gedeputeerde openbaar vervoer

