
Provincie Noord-Brabant  
 
 
 
 
 
Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2014 
- perceel 1 Veolia en perceel 2 Arriva - 
 
 

         

 
 

Aanwijzingen exploitatieplan en dienstregeling 2014 
 

Arriva: concessie Oost Brabant en De Meierij 
 
1. Lijn 65 Engelen - Den Bosch CS 

De route van lijn 65 door Den Bosch West verleggen van de Brabanthallen naar een route via de 
Boschmeersingel en Helftheuvel.  

2. Buurtbus 253 

De nieuwe route is voor buurtbus 253 wordt: Boerdonk – Keldonk – Erp – Veghel busstation – 
Veghel De Watersteeg. Op werkdagen een uurdienst tussen 07:00 en 19:00 uur. 

3. Bernhoven-ziekenhuis Uden 

a. Dienstregeling van lijn 157 aanpassen zodat de  eerste rit vanuit Oss naar Uden de halte 
Bernhoven Ziekenhuis aandoet rond 06:45 uur op werkdagen.  

b. Zodra de dedicated op- en afrit gereed is van de A50 naar het Bernhoven Ziekenhuis gaat 
lijn 152 via deze op- en afrit rijden. 

 
NB:  Op verzoek van de provincie NB onderzoekt Arriva de mogelijkheid om de aanpassing van 

lijn 157 al eerder in 2013 door te voeren, zodat de ‘vroege dienst’ dit jaar al met de bus naar 
het werk kan.  

 
4. Lijn 162 tussen Oss en Empel: 

 
De route van lijn 162 verleggen naar de Hustenweg en Empel blijven ontsluiten. 

 
   

Veolia: concessie Midden en West Brabant 
 

1. Lijn 136 via Molenwijck in Loon op Zand 

   De route van lijn 136 aanpassen door via de Molenwijck in Loon op Zand te rijden. 
  

2. OV-Terminal Breda 

Zodra de OV-terminal Breda opgeleverd is maken alle stads- en streeklijnen in Breda gebruik van dit 
nieuwe busstation aan de noordzijde van het station. 
 
3. Aanpassen buurtbus 222 na ingebruikname Brabantliner-halten Nieuwendijk 

Zodra Brabantliner-halten Nieuwendijk in gebruik zijn genomen, rijdt  buurtbuslijn 222 op het 
traject De Tol – Almkerk in beide richtingen via Uppel 
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4. Aanpassen route lijn 117 in Zevenbergen. 

De route van lijn 117 in de kern Zevenbergen buiten het weekend en de avonduren aanpassen door 
niet meer via de Meeren Noord / Torenveld te rijden.  
NB:  Deze aanwijzing is onder voorbehoud. Als de NS de treindienstregeling toch ongewijzigd 

voorzet, vervalt de noodzaak van het doorvoeren van deze aanwijzing.  
 
5. Aanpassingen buurtbus 234 

• Rit 23402 (Waspik – Raamsdonksveer van 06:43 – 06:55) niet meer rijden. 
• De route van buurtbus 234 uitbreiden met een halte Stadhuis in Waalwijk (zijde A59). 

 

6. Opheffen ritten lijn 139. 

• De ritten 39001 / 39007 en 39002 / 39008 opheffen. 
• De ritten 39003 / 39005 alleen buiten schoolvakanties rijden. 

 

7. Aanpassing vakantiedienstregeling buurtbus 239 

De ritten 39003 (07:30 uur) en 39005 (08:30 uur) tijdens de vakantiedienstregeling rijden tussen 
Udenhout en Helvoirt. 
 

8. Route aanpassing buurtbus 205 

Buurtbus 205 tussen Biezenmortel en Oisterwijk via bedrijfsterrein Kreitenmolen rijden.  
 

9. Route aanpassing buurtbus 220 

Buurtbus 220 rijdt in de stationnenementstijd op Station Roosendaal een lusje via het 
gemeentehuis van Roosendaal (eerste rit 08:05 uur). 

 

10. Rijtijden 

De rijtijdmetingen hebben geen effecten voor het aantal DRU’s. De exacte aanpassingen worden 
door Veolia deze zomer uitgewerkt en in de definitieve dienstregeling (najaar) verwerkt. 

    
Overige dienstregelingsaspecten voor Arriva en Veolia 

 
Naast de wijzigingen in de dienstregeling gerelateerd aan de buslijnen, 
vinden ook altijd afspraken plaats over bijzondere omstandigheden. Bij al 
deze omstandigheden geldt dat niet gereden uren niet worden vergoed. 
En dienen te worden gerapporteerd en verantwoord. Voor EP 2014 zijn de 
volgende afspraken vastgelegd: 

 
• Startdatum nieuwe dienstregeling EP 2014: 8 december 2013. 
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• Kerstavond en oudejaarsavond 2013. Op kerstavond 2013 en 

oudejaarsavond 2013 wordt geen dienstregeling gereden, dit geldt 
voor beide vervoerders zodat het voor de reiziger helder en eenduidig 
is.  
 

• Wetswijziging vakanties vanaf 2013/2014 
In december 2012 heeft er een landelijke wetswijziging 
plaatsgevonden. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt de landelijk 
vastgestelde zomervakantie in het voortgezet onderwijs verkort van 7 
naar 6 weken. De minister van OCW stelt tevens vanaf dat schooljaar 
naast de zomervakantie ook de kerstvakantie en meivakantie in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs centraal vast. 
 
De vakantiedienstregeling wordt voor EP 2014 vastgesteld op 13 
weken (itt EP 2013 waar dit 12 weken was). Vakanties vinden plaats in 
de volgende perioden: 

o Kerst 2 weken 
o Carnaval 1 week 
o Mei 1 week 
o Zomer 8 weken (1 week voor de wettelijke vakantie en 1 week 

erna) 
o Herfst 1 week 

 
De vervoerders stemmen, in lijn met voorgaande jaren, de kalender 
en daarmee de weken vast waarop een vakantiedienstregeling wordt 
gereden. Dit moet voor het gehele Brabantse gebied (excl. SRE) gelijk 
zijn. 
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Bijlage: Aanvullende achtergrondinformatie aanwijzingen EP 2014 
 
Arriva: concessie Oost Brabant en De Meierij 
 
1. Lijn 65 Engelen – Den Bosch CS:  alternatieve route Den Bosch West.  
 
Huidige situatie: 
Lijn 65 rijdt tussen NS ’s-Hertogenbosch en Engelen via de Brabanthallen – Rietvelden. In december 
2010 is de route op verzoek van de gemeente Den Bosch verlegd van centraal door Den Bosch West via 
Winkelcentrum Helftheuvel naar de route via De Gruyterfabriek / Brabanthallen. 
Met name vanuit Engelen zijn bezwaren gemaakt vanwege het niet meer bedienen van De Helftheuvel 
vanuit Engelen. 
Lijn 65 wordt in hoofdzaak gebruikt voor vervoer vanuit Engelen naar NS en NS – Rietvelden. In 
hoofdzaak dus scholieren en woon – werkers. 
 
Verzoek wijkraden: 
De gezamenlijke wijkraden van Engelen en Den Bosch West pleiten voor een route van lijn 65 via de 
Helftheuvel en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). 
 
Onderzoek en afweging 3 alternatieven: 
In het uitgevoerde onderzoek zijn 3 alternatieve lijnvoeringen met elkaar vergeleken: 
1. bestaande situatie lijn 65 via Brabanthallen 
2. lijn 65 via Helftheuvel en zo snel mogelijk naar NS Den Bosch 
3. lijn 65 via Helftheuvel en JBZ en door naar NS Den Bosch. 
 
Uitkomst: 
Vergelijking van kosten (verschil in routelengte) en opbrengsten (reizigers van Engelen naar NS en JBZ en 
West naar JBZ) geeft onderstaande uitkomst. (NB: dit geldt dus alleen voor het routedeel Rietvelden – 
Chr. Huygensweg en niet voor heel lijn 65).  
 
De meest directe route is het 
goedkoopst in exploitatie, genereert 
de laagste opbrengsten, maar heeft 
wel de beste verhouding tussen de 
opbrengsten en kosten. 
In een aantal overleggen met 
wijkraden Engelen en Den Bosch 
West, gemeente Den Bosch, Arriva en 
ROB is geconcludeerd dat optie 2 de voorkeur heeft.  
 
Concept-aanwijzing: 
De route van lijn 65 door Den Bosch West verleggen van de Brabanthallen naar een route via de 
Boschmeersingel en Helftheuvel.  
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2. Buurtbus 253: Boerdonk-Lieshout v.v. 
 
Huidige situatie: 
Buurtbus 253 rijdt vanaf Boerdonk naar Veghel, Zijtaart en Lieshout. Deze route wordt 4 keer per dag 
per richting gereden. Elke 2 uur een bus.  
 
Huidig gebruik buurtbus 253 
De huidige dienstregeling heeft weinig gebruikswaarde en dat blijkt ook uit het feitelijke gebruik van 
nauwelijks 400 instappers per maand. Het buurtbuscomité is zich ook bewust van deze situatie. 
De grootste relaties bevinden zich tussen Boerdonk en Veghel (ten noorden van de Zuid-Willemsvaart). 
Tussen Veghel – Zijtaart – Lieshout (zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart) is het vervoer beduidend 
minder. Over de eerste 3 maanden van 2013 wordt 48 % van de reizigers vervoerd tussen Boerdonk en 
Veghel, 32 % binnen Veghel en 20 % tussen Veghel en Lieshout.  
De grootste groep reizigers op het traject Veghel - Lieshout komt uit Zijtaart. Hier stappen per maand 
gemiddeld 15 personen in de buurtbus richting Veghel = 0,75 per dag. Richting Lieshout reist niemand 
vanuit Zijtaart. 
 
Voorstel: 
De route voor de buurtbus zodanig aanpassen dat er elk uur een rit wordt geboden. Dit heeft 
vervoerkundig meer gebruikswaarde voor de reizigers. Vanwege de dunne vervoersstromen in dit 
gebied is als uitgangspunt gekozen dat de exploitatie met 1 buurtbus verricht wordt.  
 
In overleg met het buurtbuscomité is als voorkeursroute bepaald: Boerdonk – Keldonk – Erp – Veghel 
busstation – Veghel De Watersteeg (verpleeghuis voor ouderen met lichamelijke en psychische 
klachten). Deze route is binnen de 30 minuten te rijden en hier kan met 1 busje een uurdienst gereden 
worden. Een tweede - minder aantrekkelijke optie - om naar de kern Donk te rijden (verzoek van de 
dorpsraad Boerdonk) is minder aantrekkelijk omdat een sluis moet worden gepasseerd (onbetrouwbare 
rijtijd) en de rijtijd te kort wordt waardoor De Watersteeg niet meer kan worden bediend. 
 
Als de voorkeursroute wordt gekozen dan vervalt de verbinding Veghel – Zijtaart – Lieshout en dus de 
bediening van Zijtaart. 
Ten zuiden van Zijtaart liggen de kernen Mariahout en Lieshout. Na de aanpassing van buurtbus 253 
blijven deze kernen bediend worden door een buurtbus van Hermes / SRE naar Beek en Donk en 
Helmond. Dat sluit ook beter aan bij de oriëntatie van deze kernen, die meer zuidelijk dan noordelijk 
gericht is. 
De buurtbusvereniging geeft wegens het ontbreken van een vervoersvraag aan geen inzet te willen 
plegen op zaterdag. 
 
Overleg: 
Naast het overleg met het buurtbuscomité is er ook overleg geweest met de gemeente Veghel, de 
Dorpsraad Boerdonk en het SRE. Naar aanleiding van dit overleg is nog nader uitgezocht of een 
koppeling tussen de buurtbussen van Arriva en Hermes mogelijk is in Boerdonk, zodat meerdere 
reisrelaties worden geboden. Het buurtcomité van Hermes ging hier niet mee akkoord en derhalve is dit 
voorstel van tafel. 
De gemeente Veghel maakt zich zorgen over de wegvallende bediening van Zijtaart, maar begrijpt de 
uitgangspunten en keuzes. Daarnaast wordt ook geconstateerd dat de jeugd uit Zijtaart met de fiets 
naar de halte Corridor (op de HOV-as lijn 152/160) gaat om van het hoogfrequente vervoer gebruik te 
maken naar Eindhoven en Den Bosch. 
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Na de verplaatsing van het ziekenhuis van Veghel naar Uden wordt aandacht gevraagd voor de 
aansluiting van deze buurtbus op het busstation Veghel op de lijnen 152 en 157 naar het Bernhoven 
Ziekenhuis in Uden. 
 
Concept-aanwijzing: 
De nieuwe route is voor buurtbus 253 wordt: Boerdonk – Keldonk – Erp – Veghel busstation – Veghel De 
Watersteeg. Op werkdagen een uurdienst tussen 07:00 en 19:00 uur. 
 
 
3. Bernhoven-ziekenhuis Uden 
 
Huidige Situatie 
In april van dit jaar is het Bernhoven ziekenhuis in Uden geopend en wordt met OV door de HOV-buslijn 
152 (halte op 300 meter afstand) en de ontsluitende buslijn 157 (halte direct voor de deur) bediend. 
Een handtekeningactie onder het ziekenhuispersoneel wordt gehouden met verzoek om een vroegere 
bus vanuit Oss naar Uden. Hierdoor kunnen medewerkers de ‘vroege dienst’ (aanvang 7 uur) halen. 
Hiervoor is wel een extra rit van buslijn 157 nodig (kosten ca. € 7.000).  
NB: Op verzoek van de provincie NB onderzoekt Arriva de mogelijkheid om deze aanpassing al eerder in 
2013 door te voeren, zodat de ‘vroege dienst’ dit jaar al met de bus naar het werk kan.  
 
Verder zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente Uden en RWS over de dedicated op- en afrit bij de 
A50 naar het Bernhoven Ziekenhuis. Het is niet exact bekend wanneer deze oprit wordt opgeleverd. Op 
z’n vroegst kan dit in oktober of november 2014 zijn. Zodra deze beschikbaar komt gaat de HOV-buslijn 
152 via deze infrastructuur rijden (dit is kostenneutraal). 
 
Concept-aanwijzing: 

• Dienstregeling van lijn 157 aanpassen zodat de  eerste rit vanuit Oss  naar Uden de halte 
Bernhoven Ziekenhuis aandoet rond 06:45 uur op werkdagen.   

• Zodra de dedicated op- en afrit gereed is van de A50 naar het Bernhoven Ziekenhuis gaat lijn 
152 via deze op- en afrit rijden. 

 
 
4. Aanleg Zuid-Willemsvaart ten oosten van Empel 
De aanleg van de ‘nieuwe’ Zuid-Willemsvaart ten oosten van den Bosch staat al vele jaren op de 
planning. Volgens de meest recente informatie gaat er vanaf januari 2014 gegraven worden aan de 
oostzijde van Empel. Dit heeft gevolgen voor buslijn 162 tussen Oss  en den Bosch. De bus blijft 
gehandhaafd voor Empel en gaat een  nieuwe route rijden via de Hustenweg. 
 
Concept-aanwijzing: 
De route van lijn 162 verleggen naar de Hustenweg en Empel blijven ontsluiten. 
 
 
5. Rijtijden 
 
Arriva geeft aan dat er geen aanpassingen van de rijtijden nodig zijn, anders dan in geval van 
omleidingen en wegwerkzaamheden voor EP 2014.  
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6. Overige wijzigingen niet zijnde aanwijzigingen EP 2014. 
 
In de vorige EP’s zijn een aantal aanwijzingen gegeven die een continue werking hebben en die leiden 
tot aanpassingen in de dienstregeling, zonder dat hier expliciet een aanvullend besluit over genomen 
wordt. De huidige stand van zaken en relevant voor 2013 / 2014: 
 

• Tussentijdse (tijdelijke) wijzigingen van de dienstregeling zijn niet uitgesloten vanwege de 
uitvoering van infrastructurele werken. Op dit moment zijn bekend:  

o Heetmanplein in Den Bosch. 
o N617 ter hoogte van Sint Michielsgestel. 
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Veolia: concessie Midden en West Brabant 
 
1. Lijn 136 via Molenwijck  
 
Huidige situatie. 
Het is een oude afspraak met de gemeente Loon op Zand dat als de nieuwe verbindingsweg tussen de 
Molenwijck en de Kastelenlaan aangelegd is, lijn 136 door de Molenwijck gaat rijden en ontsluiting biedt 
per bus naar Tilburg en Den Bosch. Deze maatregel was al eerder onderdeel van EP 2013, maar 
procedures bij de Raad van State hebben het moment van aanleg uitgesteld. De infrastructuur is  medio 
2013 gereed.  
 
De extra exploitatiekosten bedragen  € 107.000,=. Dit bedrag is voorzien in de EP 2103, maar toen niet 
aangewend  en nu  beschikbaar voor EP 2014. 
 
Concept-aanwijzing: 
De route van lijn 136 aanpassen door via de Molenwijck in Loon op Zand te rijden. 
 
  
2. OV-Terminal Breda 
 
Als gevolg van de opening van de nieuwe OV-teminal Breda worden in het derde kwartaal 2014 (onder 
voorbehoud van tijdige oplevering) alle lijnen omgelegd naar deze OV-terminal (noordzijde van NS-
station) in plaats van naar het oude stads- en streekbusstation (zuidzijde NS-station). Tot deze tijd blijft 
de huidige dienstregeling 2013 gehandhaafd met periodieke omleidingen op locaties waar 
wegwerkzaamheden uitgevoerd. Kosten worden gedekt uit het verlagen van het voorzieningenniveau 
in- en rond Breda vanaf de dienstregeling 2013 en zijn reeds vastgesteld in het exploitatieplan 2013. 
Aanpassing van de lijnen 5, 11 en 145 is voorzien. Het is alleen de vraag of het moment van 
ingebruikname van de terminal aan de noordzijde zich nog leent voor het doorvoeren van de wijzigingen 
(enkele maanden voor de nieuwe concessie 2015). Hierin zit een financieel risico, waarvan de omvang in 
de loop van 2014 duidelijk wordt. 
 
Concept-aanwijzing: 
Zodra de OV-terminal Breda opgeleverd is maken alle stads- en streeklijnen in Breda gebruik van dit 
nieuwe busstation aan de noordzijde van het station. 
 
 
3. Aanpassen buurtbus 222 na ingebruikname Brabantliner-halten Nieuwendijk 
 
Busstation Nieuwendijk wordt in gebruik genomen in 2013 (waarschijnlijk eind van het jaar). Dan vervalt 
de bediening van buurtbus 222 tussen Nieuwendijk en de Tol. Deze werd tijdelijk geboden als extra 
capaciteit voor reizigers vanuit Nieuwendijk. Na ingebruikname van de halte Nieuwendijk is dit niet 
meer nodig.  Wel blijft het noodzakelijk om vanuit Almkerk met twee buurtbussen op de Brabantliner te 
feederen. De voorkeur gaat daarbij uit naar De Tol boven Nieuwendijk, vanwege de beperkte 
infrastructuur in Nieuwendijk en op De Tol meer rechtstreekse overstapmogelijkheden op bussen 
van/naar Werkendam en Gorinchem (Ziekenhuis). De snelste route vanuit Almkerk loopt via Uppel en 
daarom gaat buurtbus 222 in beide richtingen via Uppel rijden. 
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Concept-aanwijzing: 
Zodra Brabantliner-halten Nieuwendijk in gebruik zijn genomen, rijdt  buurtbuslijn 222 op het traject 
De Tol – Almkerk in beide richtingen via Uppel 
  
 
4. Route aanpassing lijn 117 door Zevenbergen 
 
De Nederlandse Spoorwegen past de doorkomsttijden van de treinen op het station Zevenbergen aan. 
Om met lijn 117 aan te kunnen blijven sluiten op deze veranderde tijden is een kortere rijtijd nodig 
tussen Zevenbergen en Klundert / Fijnaart. Dit kan alleen bereikt worden door de route in te korten. Het 
voorstel om een kortere route door de kern Zevenbergen te rijden. Lijn 117 rijdt dan niet meer door de 
Meren Noord / Torenveld (lijn 119 blijft daar wel rijden). In de avonduren en het weekend blijft lijn 117 
wel de huidige route rijden. Bediening van de Meeren Noord / Torenveld is dan belangrijker dan een 
treinaansluiting. 
Omdat niet duidelijk is hoe de situatie de komende jaren wordt (zowel qua aanbesteding OV Brabant, 
als wijzigingen NS) wordt voorgesteld de benodigde extra bushalte bushalten (De Meeren en Galgeweg)  
als ‘tijdelijk’ uit voeren (bv. met stelconplaten).  
 
Concept-aanwijzing: 
De route van lijn 117 in de kern Zevenbergen buiten het weekend en de avonduren aanpassen door niet 
meer via de Meeren Noord / Torenveld te rijden.  
 
NB:  Deze aanwijzing is onder voorbehoud. Als de NS de treindienstregeling toch ongewijzigd voorzet, 

vervalt de noodzaak van het doorvoeren van deze aanwijzing.  
 
  
5. Aanpassingen buurtbus 234 
 
Buurtbus 234 heeft een vroege rit (23402 van Waspik naar Raamsdonskveer 06:43 – 06:55), die het 
buurtcomité niet rijdt (te vroeg) en waarvoor een taxi wordt ingehuurd. Er maken echter nauwelijks 
reizigers gebruik van deze rit. Het voorstel is dan ook deze rit op te heffen.  Buiten de vakantieperioden 
is er een alternatief met lijn 634. 
 
Op verzoek van een burger wordt lijn 234 verlengd naar het Stadhuis in Waalwijk. Het buurtbuscomité is 
hiermee akkoord. Er moet wel een halte gemaakt worden aan de zijde van de A59. 
 
Concept-aanwijzingen: 

• Rit 23402 (Waspik – Raamsdonksveer van 06:43 – 06:55) niet meer rijden. 
• De route van buurtbus 234 uitbreiden met een halte Stadhuis in Waalwijk (zijde A59). 

 
 
6. Opheffen ritten lijn 139. 
 
De ritten van lijn 139 -aanvullend aan buurtbus 239 als grote bus- zijn maar matig bezet tussen 
Udenhout en Den Bosch. Hiervoor hoeven ’s morgens geen 4 ritten gereden te worden. Het aanbod past 
niet in buurtbus 239, maar het aantal ritten op lijn 139 kan teruggebracht worden naar 2 in de ochtend 
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en middag. De ritten 39001 / 39007 worden ’s ochtend opgeheven en 39002 / 39008 ’s middags. De te 
handhaven ritten rijden alleen buiten de schoolvakanties.    
Concept-aanwijzing: 

• De ritten 39001 / 39007 en 39002 / 39008 opheffen. 
• De ritten 39003 / 39005 alleen buiten schoolvakanties rijden. 

 
 
7. Aanpassing vakantiedienstregeling  buurtbus 239 
 
In samenhang met aanwijzing 7 moet buurtbus 239 de ritten 39003 (07:30 uur) en 39005 (08:30) rijden 
tijdens de vakantiedienstregeling tussen Udenhout en Helvoirt. 
 
Concept-aanwijzing: 
De ritten 39003 (07:30 uur) en 39005 (08:30 uur) tijdens de vakantiedienstregeling rijden tussen 
Udenhout en Helvoirt. 
 
 
8. Route aanpassing buurtbus 205 
Buurtbuscomité heeft een verzoek ingediend voor aanpassing van de route tussen Biezenmortel en 
Oisterwijk. De nieuwe route voert via het bedrijfsterrein Kreitenmolen en vereenvoudigd de oversteek 
van de N65. Op het bedrijfsterrein moet een halte geplaatst worden. 
 
Concept-aanwijzing: 
Buurtbus 205 tussen Biezenmortel en Oisterwijk via bedrijfsterrein Kreitenmolen rijden.  
 
9. Route aanpassing buurtbus 220 
Door de Anbo (ouderenbond) is een verzoek ingediend om met buurtbus 220 bij het gemeentehuis in 
Roosendaal te halteren. Dit past binnen de huidige stilstandtijd op het busstation. Vanaf het station 
wordt een lusje gereden via het gemeentehuis van Roosendaal (vanaf 08:05 uur op werkdagen). 
 
Concept-aanwijzing: 
Buurtbus 220 rijdt in de stationnenementstijd op Station Roosendaal een lusje via het gemeentehuis van 
Roosendaal (eerste rit 08:05 uur). 
 
10. Rijtijden  
Veolia constateert geringe aanpassing van rijtijden, die per saldo niet tot meer dru’s leidt. 
 
Concept-aanwijzing: 
Geen 
 
 
11. Overige wijzigingen niet zijnde aanwijzigingen EP 2014. 
 
In de vorige EP’s zijn een aantal aanwijzingen gegeven die een continue werking hebben en die leiden 
tot aanpassingen in de dienstregeling, zonder dat hier expliciet een aanvullend besluit over genomen 
wordt.  De huidige stand van zaken en relevant voor 2013 / 2014: 
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• Verwacht wordt dat eind 2013 de Brabantlinerhalten in Nieuwendijk in gebruik worden 
genomen. Sinds 2012 zijn deze halten in de dienstregeling van 400 en 401 opgenomen en 
behoeven dus niet aangepast te worden. 

• De Provincie volgt nog steeds de ontwikkeling van het AZC Prinsenbos in Gilze, zodat de 
dienstregeling van lijn 130 (desgewenst tussentijds) aangepast kan worden aan de vervoervraag. 
Er zijn extra tellingen uitgevoerd in het voorjaar 2013. De uitkomsten geven aan dat de huidige 
dienstregeling redelijk adequaat is en geen aanpassing behoeft. 

• Tussen Zundert en Etten-Leur gaat medio 2013 een buurtbus rijden op initiatief van beide 
gemeenten. Deze pilot loopt tot en met december 2014. 

• Buurtbus 215 rijdt momenteel bij wijze van proef ook op zaterdag. Het gebruik is zeer gering. De 
bediening op zaterdag stopt per 22 juni 2013. 

• Tussentijdse (tijdelijke) wijzigingen van de dienstregeling zijn niet uitgesloten vanwege de 
uitvoering van infrastructurele werken. Op dit moment zijn bekend:  

o Centraal Busstation Utrecht. 
o Spoorzone Tilburg. 
o Spoorzone Breda. 
o Trambrug Breda. 
o Hart van Brabantlaan in Tilburg. 
o Bredaseweg in Tilburg. 
o Dr. Deelenlaan in Tilburg. 

 
 


