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Op 28 augustus 2018 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over de wijziging in de ARRIVA 
dienstregeling van lijn 2, op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde 
vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 

1 Is de ingetekende route (Hoogeindseweg - Kempenbaan - rotonde Boschkens-West - Kempenbaan 
- Hoogeindsweg) de beoogde nieuwe dienstregeling van Bravo? Betreft dit een definitieve 
aanpassing van de dienstregeling?

Op 11 september heeft Gedeputeerde Staten de dienstregeling voor 2019 vastgesteld. Hiermee is de 
routewijziging definitief. 

2 Wat vindt u van deze voorgenomen wijziging in dienstregeling? Gaat de kwaliteit van het 
openbaar vervoer er met deze wijziging op vooruit? Waarom wel of waarom niet?

Het college kan zich vinden in de voorgestelde wijziging van de route. De wijziging van de route is 
onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen voor het OV. Zo zal buurtbus 295 vanuit 
Hilvarenbeek de bestaande route van Lijn 2 overnemen. Lijn 2 krijgt een directere, snellere en 
goedkopere verbinding met Tilburg. Aanvullend op de wijzigingen van lijn 2 zal er op de Rillaerse 
Baan een extra haltepaar worden gerealiseerd voor lijn 132. Dit vergroot de bediening van Hellen 
noord en Boschkens west. Hoewel er nadelen zijn geven de aanpassingen per saldo een voordeel 
voor de bediening van het openbaar vervoer in Goirle. Incidenteel zijn er mensen die een grotere 
afstand tot een halte moeten afleggen.  

3 Wat betekent de wijziging voor de afstand tot de meest nabije bushalte voor inwoners van de 
Hellen en de Nieuwe Erven.

De Hellen en Nieuwe Erven zullen door lijn 2 niet meer worden bediend. De buurtbus 295 zal een 
deel van De Hellen en Nieuwe Erven bedienen, daarmee komen we tegemoet aan de inwoners van 
deze wijken. 

4 In het exploitatieplan is te lezen dat de herinrichitng van de huidige busroute ervoor zorgt dat die 
niet langer geschikt is. Het gaat hier om de herinrichting van de Baronielaan, waarvoor de raad in 
de begroting 2018 geld heeft gevoteerd. Is bij het college bekend dat de herinrichting deze 
gevolgen heeft? Was deze informatie bij het vaststellen van de begroting bekend? Op welke wijze 
heeft het college de raad daarover geïnformeerd?
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In de ontwerpfase van de herinrichting Baronielaan is uitvoerig gesproken met Arriva. De 
aanpassingen worden zodanig uitgevoerd dat de Baronielaan geschikt blijft voor een lijndienst, 
daarbij is de herinrichting niet de aanleiding voor het wijzigen van de lijndienst. Bij het vaststellen 
van de begroting was het wijzigen van de bus route niet aan de orde en heeft daarbij dus ook geen 
rol gespeeld.   

5 Als het antwoord op vraag 4 'nee' is, het college wist dat dus niet bij besluitvorming over de 
begroting, geeft deze wetenschap dan aanleiding om het ontwerp van de weg te heroverwegen?

Het project Baronielaan is ondertussen aanbesteed en een heroverweging van het ontwerp is niet 
meer mogelijk. De Baronielaan is na de herinrichting geschikt voor gebruik van een lijndienst. Arriva 
geeft er echter de voorkeur aan om een andere route te rijden. Deze route past beter bij de visie 
over lijndiensten van Arriva. Het is namelijk een snellere en meer comfortabele route. 

6 In de afbeelding wordt gesteld: 'de gemeente is de benodigde nieuwe halten aan het uitwerken'. 
Waar zijn die voorzien?

Voor het verbeteren van de bediening van lijndienst 132 is een haltepaar ter hoogte van de rotonde 
Rillaerse Baan - Kempenlaan voorzien. Dit haltepaar komt de bediening van Hellen noord en 
Boschkens west ten goede. Ten zuiden van deze rotonde nabij de Baronielaan is een eindhalte voor 
lijndienst 2 voorzien en ter hoogte van de Nieuwe Rielseweg wordt de enkele halte uitgebreid tot 
een haltepaar.   
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