Provinciale Staten Noord-Brabant
Commissie voor Mobiliteit en Financiën
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5216 TV ’s-Hertogenbosch

Steenbergen / Nieuw Vossemeer, 26 januari 2015

Betreft: verdwijnen buslijn 102 uit Nieuw-Vossemeer.

Geachte griffier, voorzitter & leden commissie Mobiliteit en Financiën,
Onlangs is ons gebleken dat de verbinding via Nieuw-Vossemeer van buslijn 102 (Bergen op Zoom – Oude Tonge) per 1 maart
a.s. door provincie Zeeland uit de dienstregeling van Connexxion wordt geschrapt. Hierdoor verdwijnt voor Nieuw-Vossemeer
een essentiële busverbinding naar Bergen op Zoom en daarmee ook een belangrijke schakel in de bus- en treinverbinding naar
Rotterdam en Roosendaal-Breda, maar bijvoorbeeld ook naar ziekenhuis Bravis. Buslijn 102 rijdt nu op werkdagen 15 maal per
dag naar Bergen op Zoom en even vaak terug. Voor met name schoolgaande jongeren en studenten vormt het de enige
verbinding naar hun middelbare- of hogeschool dan wel universiteit. De fractie Gewoon Lokaal! is verbijsterd dat de provincie
Zeeland enerzijds de interprovinciale verbinding met het Brabantse Bergen op Zoom van groot belang acht en in stand houdt,
maar anderzijds de verbinding met Nieuw-Vossemeer zomaar eenzijdig opheft.
De Steenbergse fractie Gewoon Lokaal! brengt deze betreurenswaardige gang van zaken bij de commissie Mobiliteit en
Financiën onder de aandacht en verzoekt u dringend mee te helpen bij het vinden van een passende oplossing. Wat ons
betreft moet buslijn 102 behouden blijven. Mocht dat niet lukken dan pleiten wij hierbij voor een alternatieve busverbinding
Nieuw-Vossemeer – Bergen op Zoom per 1 maart 2015, te realiseren door de provincie Noord-Brabant.
Het opheffen van de busverbinding zou geen optie mogen zijn aangezien het direct de leefbaarheid van Nieuw Vossemeer
ernstig aantast. Het staat ook haaks op het ingezette beleid en budget ten aanzien van “Leefbaarheid Kleine Kernen” waarbij
de borging van goed openbaarvervoer een belangrijke pijler is om de leefbaarheid binnen woonkernen te behouden of te
versterken. Als lokale politieke partij, kunnen wij ons niet voorstellen dat door de provincie(s) een essentiële buslijn wordt
geschrapt om daarna in regio of commissie verband wederom te gaan praten over hoe belangrijk het is om de leefbaarheid
binnen kleine kernen te behouden. “Geen Woorden maar Daden” is hier uitstekend van toepassing.

Gewoon Lokaal!, vertrouwt op een constructieve bijdrage vanuit de Commissie Mobiliteit & Financiën zodat de dienstregeling
busverbinding 102 van Connexxion voor Nieuw-Vossemeer behouden blijft.
Vertrouwende hiermee alle commissieleden voldoende te hebben ingelicht en in afwachting van een spoedige reactie van uw
kant in verband met de ingangsdatum 1 maart a.s., verblijf ik.
Met vriendelijke groeten,

Namens Gewoon Lokaal!
Maurice Remery
Raadslid Gewoon Lokaal, gemeente Steenbergen.
Voorstraat 40
4681 AE Nieuw-Vossemeer
Tel: 06-30825705
Email: m.remery@gemeente-steenbergen.nl

C.c. Provincie Zeeland, B&W en gemeenteraad Steenbergen.

Van: Remery, M. (gemeente Steenbergen) [mailto:M.Remery@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: woensdag 28 januari 2015 21:34
Aan: statengriffier
Onderwerp: FW: verdwijnen buslijn 102 uit Nieuw-Vossemeer
Geachte griffier, beste heer Joosse,
Bijgaand vindt u de brief welke wij als fractie Gewoon Lokaal te gemeente Steenbergen hebben
gestuurd naar de Provinciale Staten Noord Brabant. Het betreft het verdwijnen van buslijn 102 uit
Nieuw Vossemeer als gevolg van de genomen beslissing door de Provinciale Staten Zeeland.
Mijn vraag is of u deze brief kenbaar wil maken aan alle betreffende statenleden die openbaar vervoer
in hun portefeuille hebben.
Hierbij willen wij onze mening aangegeven, de gevolgen voor de leefbaarheid alsook verzoek om mee
te denken aan een passende oplossing.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht anders verneem ik het graag.
Met vriendelijke groeten,
Maurice Remery
Raadslid Gewoon Lokaal! Gemeente Steenbergen.

