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Op 22 april 2019 ontvingen wij vragen van de SP fractie Goirle over de uitkomst van het TOT overleg 
van 8 april 2019. De vragen, met betrekking tot buslijn 2, zijn gesteld op basis van artikel 40 
reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 

1. Gaat u het antwoord van 8 april nog communiceren met Goirlese  inwoners? 
Ja, door middel van een bericht op de gemeentepagina van het Goirles Belang. Verdere 
communicatie lijkt overbodig omdat de huidige route blijft gehandhaafd. 

2. Wij ontvangen graag een verslag van het TOT overleg? 
Er wordt enkel actie en besluitenlijst opgesteld van het TOT. Het deel dat betrekking heeft 
op Goirle is al eerder mondeling medegedeeld. 

3. Wie gaat de monitor uitvoeren? 
De provincie heeft tijdens de laatste ambtelijk telefonisch gesprek van 15 maart 2019 de 
gemeente Goirle medegedeeld dat deze monitoring door Arriva is reeds uitgevoerd.  De 
resultaten van deze monitoring  zijn uitgewerkt in het rapport 'Exploitatieplan 2019'. 

4. Hoe wordt het uitgevoerd? 
Zie antwoord  3. 

5. Wanneer komt de uitkomst van deze monitor en wilt u dat met de raad delen? 
De resultaten van deze eerder uitgevoerde monitoring zijn al uitgewerkt in het rapport 
'Exploitatieplan 2019'.  

6. Als blijkt dat nog steeds problemen worden ondervonden dan kan het TOT opnieuw 
buslijn 2 agenderen. Kan de uitkomst uit dat gesprek zijn dat de route gewijzigd wordt? 
Naar aanleiding van het telefonisch gesprek tussen de wethouder Piet Poos en de 
gedeputeerde is het antwoord op deze vraag negatief. 

7. De SP vindt het raar dat tijdens het TOT overleg geen vertegenwoordiging door een 
vertegenwoordiger van Hart van Brabant en niet uit Goirle die de studie betekent. 
De afspraken over de wijze van vertegenwoordiging van de gemeenten in TOT zijn 
regionaal gemaakt. De gemeente Goirle heeft hier geen invloed op.  

8. Verder hebben wij gevraagd om de cijfers van het aantal reizigers. Deze zouden wij 
graag zo snel mogelijk willen ontvangen.  
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Hierna volgt de cijfers van het aantal instappers/uitstapper per dag. Deze informatie is 
ook te raadplegen op het rapport 'Exploitatieplan 2019'. 
 

Halte 
Aantal passagiers 

In Uit 

Baarsven 20 15 

Acacialaan 34 35 

Spoorbaan 11 16 

Hoogeindseweg 20 14 

Nieuwe Rielseweg 8 4 

Wittendijk 150 152 

Hogendorpplein 30 35 

Dorpsstraat 84 80 

Totaal 357 351 
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