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Re: opheffing bushaltes centrum Middelburg

Van:
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Aan:
Onderwerp: opheffing bushaltes centrum Middelburg
Geachte leden van de Provinciale staten Zeeland,
Ik wil hierbij protest aantekenen tegen opheffing van de bushaltes Koestraat en Nieuwe Haven vanwege
tijd te kortop routes van enkele buslijnen.
Ik begrijp dat ook Connexxion hier niet op zit te wachten dus waarom dan wel uitvoeren?
De voorgestelde haltes i.p.v. van de 2 haltes in hetcentrum gaan zeer gevaarlijk verkeerssituaties
opleveren.De halte die gepland is op de uitvoegstrook waar auto's rechtsaf slaan naar de Koestraat, daar
is niet eens plaatsvoor. Waar moeten auto's dan voorsorteren? Die uitvoegstrook is nu al heel kort. En hoe
moet de bus metgoed fatsoen weer naar links en ook nog naar de buitenstebaan om dat hij verderop bij de
stoplichten linksaf moetslaan richting de Langeviele weg? Of in mindere mate als het de lijn is die
rechtdoor gaat richting het Hof vanTange? Daar gaan veel ongelukken van komen.
Uitstappen bij of net na de stoplichten op het Groene Woud als je uit de dorpen komt? Waar moet de bus
danstaan? Het is daar al een en al opstopping van auto's
En komen er dan ook betere voorzieningen om veilig over testeken? Want ook daar gaat het fout gaan.
Ik raad u aan er nog eens goed over na te denken. Een oplossing zou kunnen zijn de bussen die van het
station komen ook weer over de stationsbrug te laten rijden. Dan hoeven ze die hele lus over de
Schroebrug niet te maken en besparen ze tijd.
Het lijkt mij dat eerst kijken naar eenvoudige en goedkope oplossingen i.p.v. een hoop geld uit te geven
aan veranderingen die eenvoudig weg niet de meest voor de hand liggende zijn een logische stap is.

