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Portefeuille Verkeer en Vervoer 
 
 
Geachte Wethouder, 
 
Sinds 14 december 2014 is er een nieuwe “snellere” dienstregeling voor het busvervoer naar 
Rotterdam. In diverse advertenties is dat ook gecommuniceerd “betere busverbinding van 
Barendrecht naar Rotterdam”. Bij Echt Voor Barendrecht zijn een aantal klachten over deze 
dienstregeling binnengekomen. 
 
Echt Voor Barendrecht heeft de volgende vragen: 
 

1. Deelt u de mening dat de busverbinding bij de haltes Park Buitenoord, De Driesprong, Station 
Barendrecht, en de Kolk slechter is geworden? 

 
Rondom de halte Buitenoord wonen veel ouderen en/of mensen met een mobiliteitsbeperking. Als 
deze groep nu naar Carnisse of Maasstad wil dan hebben ze de volgende mogelijkheden: 

a. Minimaal 850 meter lopen naar de halte Lindehoevelaan voor bus 183; 
b. Opstappen in bus 84, 1 halte meerijden tot halte Lindehoevelaan en daar overstappen 

op halte 183; 
 

2. Vind u de loopafstand van min. 850 meter naar de halte Lindehoeve, voor de ouderen en/of 
mensen met een mobiliteitsbeperking, acceptabel? 

3. Welke loopafstand naar bushaltes wordt gehanteerd door de gemeente Barendrecht? 
4. Deelt u de mening dat het overstappen voor ouderen en/of mensen met een 

mobiliteitsbeperking (denk aan rollators), mede gelet op de dienstregeling en rijtijden, lastig 
is? 

5. Is er een mogelijkheid om bus 183 vanaf de Lindehoevelaan door te laten rijden naar halte 
park Buitenoord, halte de Driesprong, (halte station Barendrecht eventueel), en halte de Kolk? 

6. Bent u bereid om deze situatie met de RET te bespreken en daar waar nodig met een 
oplossing dan wel gepast alternatief te komen? 

 

Graag schriftelijke beantwoording van de vragen.  

Bij voorbaat dank!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kees Takken 
Fractie EVB 
 
 
 


