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AANGETEKEND
Aan: Provincie Zeeland

T.a.v. de leden der Provinciale Staten,

door tussenkomst

van

de

statengriffier dhr.

drs. P. Joosse

Postbus 6001
4330 LA

Middelburg

Oegstgeest,

14 november 2014

Geachte heer Joosse,

Bijgaand doe

ik

u een

kopie

toekomen

van

schrijven van heden aan de Gedeputeerde
de bushalte te IJzendijke.

mijn

heer Van Heukelom inzake de

situerlng van

Ik wil

dragen dat alle leden

u

gesteld

vragen

worden

Met dnk

voor

er

zorg

voor

van een

de door

te

kopie
u

van

mijn brief aan de

te nemen moeite en met

van

de

de Provinciale Staten in het bezit

Gedeputeerde

de heer Van Heukelom.

vriendelijke groet,
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AANGETEKEND
Aan: Dhr. G.

v

Heukelom, Gedeputeerde Openbaar Vervoer Provincie Zeeland

Postbus 6001

4330 LA

Middelburg

Oegstgeest,

14 november 2014

Geachte heer

van

Heukeiom,

indringende verzoek te bewerkstelligen dat er zo spoedig mogelijk
een bushalte in de kern van IJzendijke wordt gerealiseerd. De thans operationele bushalte buiten de
kern van 1Jzendijke voldoet niet aan de door de Provincie Zeeland geformuleerde uitgangspunten voor
het openbaar vervoer en is bijzonder onvriendelik voor de reiziger.

Hierbij

wend ik

mij

tot u met

het

om

feitelijk gebruik maken van de bus
aantal reizigers onmogelijk geworden. Dit houdt
van IJzendijke verband als met de kwaliteit van de

huidige --hopelijke tijdelijke- ligging van
IJzendijke te verlaten ofte bezoeken vooreen

Door de

met zowel de afstand

inrastructuur als

van

zodanig

de bushaite tot de kern
die leidt

De bushalte is vanuit de kern

naar

IJzendijke

de bushalte is
h het

de bushalte.

te

bereiken via twee

routes.

Allereerst is dit via de nieuw

aangelegde Vestingsweg. De Vestingsweg is ongeveer een kilometer lang, is onbebouwd, heeft geen
voetpad, en is in het geheel niet verlicht. De andere mogelijkheid om de bushalte te bereiken vanuit de
kern is
h via een afgelegen, onverhard, en onverlicht wandelpad. Gezien deze factoren zijn de beide
toegangswegen tot de enige bushaite van IJzendijke uit fysiek en sociaal oogpunt onveilig en in strijd
met datgene waarvoor de Provincie Zeeland aangeeft te staan wat betreft het openbaar vervoer.
Behalve dat de kwaliteit
tot de kern

van

minder mobiel

bagage,
halte

te

de route

van

om

de bushalte te bereiken slecht is. is de route

van

de bushalte

h bijvoorbeeld bezwaarlijk voor relzgers die
IJzendijke zoals vermeld lang. Dit is
zijn terwijl zij niet voor Wmo-voorzleningen in aanmerking komen, voor relzigers

en voor

relzlgers die niet

over een

fiets kunnen beschikken

om

de afstand tussen de kern

met

en

de

overbruggen.

huidige situatie zal het voor een deel van de reizigers van en naar IJzendike niet meer een
B niet denkbeeldig dat het aanbod van
optie zun om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het is
openbaar vervoer in IJzendijke daardoor op termjn nog minder zal worden. Een dergelijke
ontwikkeling vermindert sterk de leefbaarheid in een plattelandskern als IJzend0ke.
Door de

Niet alleen de inwoners

van

Llzendijke zijn

immers de

mogelijke gebruikers

het

openbaar vervoer
inwoners, voorzieningen of bedrijven in
van

ook personen van elders die
IJzendijke bezoeken. Zelf reis ik meerdere keren per maand vanuit het noorden van Zuid-Holland met
het openbaar vervoer naar IJzendike in verband met familiebezoek. Door de ligging van de huidige
van en naar

IJzendijke,

maar

gecomplieeerder geworden en vraagt zj meer tijd. Voor een deel van de reizigers
zal de ligging van de huidige bushalte zelfs betekenen dat het bezwaarlik wordt hun reisdoel met het
openbaarvervoerte bereiken. Daarbij gaat het om bedrijven en voorzieningen die slecht bereikbaar
zijn geworden, zoals het Woonzorgcentrum Emmaus.
bushalte is
h deze reis

Statenvergadering (dd 31 oktober 2014) merkte u op dat een belangrijk deel van hen die
onlangs de petitie tekenden tot behoud van de bushaltes in de kern van IJzendijke zelf geen gebruiker
van de bus zijn. In het licht van het voorafgaande zou ik u willen vragen bij uw afwegingen met
het
te
staan
de
bushaltes
in
niet
alleen
stil
de
van
tot
bij
eigen gebruik
IJzendijke
situering
betrekking
In de laatste

de bus door diegenen die een halte in de kern voorstaan, maar ook bij hun wens om bereikbaar te
en de betekenis daarvan voor de leefbaarheid in IJzendijke.
in
de
bushalte
middels
een
kern,
zijn

van

In de

de Provinciale Staten

Zeeland

31 oktober 2014 bracht

tevens naar

vergadering
ook
voren dat het openbaar vervoer met name Is afgestemd op de doorgaande reiziger. Ik wil u vragen
de reizigers van en naar IJzendijke in de gelegenheid te stellen op een adequate manier gebruik te
maken van het openbaar vervoer -als doorgaande en als regionale reiziger- en te bewerkstelligen dat er
zo spoedig mogelijk een bushalte in de kern van IJzendijke wordt gerealiseerd, zodat recht gedaan
wordt aan de door de Provincie Zeeland geformuleerde uitgangspunten voor het openbaar vervoer.
van

Een afschrift

van

deze brief stuur ik

naar

van

de heer K.

van

van

Beveren,

u

Gedeputeerde

Economie
en Mobiliteit door
de
naar
Commissie
Vitaal
Platteland,
Plattelandsontwikkeling
tussenkomst van de Commissiegriffier, naar alle leden der Provinciale Staten door tussenkomst van de
van den
en naar de afzonderlijke leden der Provinciale Staten mevrouw de Milliano
en

Statengriffier,

Hemel, de heer
Met

-

van

Tilborg,

vendelijke groet,

en

de heer Franois

Babijn

in het

bijzonder.
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Geachte
Wij ontvangen van u een aangetekende brief over het busvervoer in IJzendijke, met het verzoek deze door te sturen
aan onder andere de leden van de Commissie Economie en Mobiliteit.
Ik heb deze brief ter behandeling geplaatst op de agenda van de eerstvolgende vergadering, die zal plaatsvinden
op 24 november a.s. U kunt dit terugvinden op bijgevoegde agenda, onder agendapunt 7.
U ziet dat er nog een brief over dit onderwerp is geagendeerd, afkomstig van de Dorpsraad IJzendijke.
Als u wilt kunt u gebruik maken van het "spreekrecht" en uw brief in maximaal 5 minuten mondeling toelichten.
Wilt u dat dan tevoren aan mij melden?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen, dan kunt u deze volgen via internet (live of na
afloop) via www.zeeland.nl.
Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter,
A.M. Lobik
Commissiegriffier
0118 631888
am.lobik@zeeland.nl

