
Schriftelijke vraag    Gesteld door: 

Burger Belangen 
Roosendaal

Datum 29 januari 2020
Onderwerp Schrappen lijn 2 door Kalsdonk
Portefeuillehouder Wethouder C.A. (Cees) Lok
Overige betrokken 
portefeuillehouder(s)

De fractie heeft de volgende vragen:

Nu door Arriva buslijn 2 door Kalsdonk is geschrapt, moeten inwoners aanzienlijk langer lopen om 
gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Vooral voor ouderen is dit problematisch, met 
name wanneer zij geen geld hebben voor een taxi en/of door gebrekkig nederlands geen taxibedrijf 
durven te bellen. De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft hier zorgwekkende berichten over 
ontvangen.

In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van fracties VLP, GroenLinks en PvdA over het 
schrappen van lijn 2 door Kalsdonk, heeft u aangegeven dat u wilt dat zoveel mogelijk mensen 
toegang hebben tot het openbaar vervoer, ook om een alternatief te kunnen zijn voor het autoverkeer. 
U heeft aangegeven niet achter de wijzigingen in lijn 2 te staan.

In de commissievergadering van 9 januari jl. heeft u aangegeven, dat u een boze brief heeft gestuurd 
aan Arriva maar dat dit niet heeft geholpen. De nieuwe concessie in 2023 kan volgens u kansen 
bieden, maar wij leven in het jaar 2020 en dit jaar is pas net begonnen.

Daarom heeft de fractie Burger Belangen Roosendaal de volgende vragen:

1. Hoe moeten de inwoners in Kalsdonk zich verplaatsen van A naar B?; Wordt er vanuit de 
gemeente nagedacht/meegedacht over een alternatief om de periode tot 2023 te overbruggen? 
Graag een toelichting.

2. Welke alternatieven kan de gemeente bieden voor gedupeerden -door het schrappen van lijn 2 
door Kalsdonk- die slecht ter been zijn?; Is de gemeente voornemens om in kaart te brengen 
welke mensen dit betreft, om te voorkomen dat zij in een isolement terechtkomen en is de 
gemeente voornemens om deze mensen ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door een 
tegemoetkoming in de deeltaxi? Graag een toelichting.

3. Bent u met de fractie Burger Belangen Roosendaal van mening dat wij een 
verantwoordelijkheid hebben naar deze mensen?

Namens de fractie van Burger Belangen Roosendaal, 
Selda Bozkurt



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Bewoners uit Kalsdonk kunnen gebruik maken van buurtbus 211 (halte Kalsdonksestraat), lijn 1-
2-312 (halte Dr. Aalbersestraat), of lijn 4-103-111 (halte Waterstraat). Ook kan men gebruik maken 
van de deeltaxi die van tevoren gereserveerd dient te worden.

De Provincie Noord Brabant heeft de West Brabantse gemeenten gevraagd actief mee te denken 
hoe we beter kunnen inspelen op de huidige vervoersbehoeften van onze inwoners. De Provincie 
is voornemens de periode tot 2023 te gebruiken voor pilots voor gedeelde mobiliteitssystemen. 
Het is nu nog niet te zeggen of de wijk Kalsdonk in aanmerking komt als pilotwijk, maar vanuit 
Roosendaal zullen we daar zeker op aandringen.

2. Naast het gebruik kunnen maken van de deeltaxi, kan de gemeente geen alternatief bieden.

3. Als overheid hebben we een algemene verantwoordelijkheid om mobiliteit zo toegankelijk 
mogelijk te maken voor iedereen. Dit is niet enkel voor de bewoners van Kalsdonk, maar voor alle 
inwoners van Roosendaal.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok 


