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Raadsvragen   
van OuderenAppèl, PvdA en GroenLinks over de openbaar 
vervoerconcessie 
 
 
Naar aanleiding van berichtgeving over de onzekere flexlijn in Tongelre en de actie van 
ouderen tegen de nieuwe busdienstregeling voor het stads- en streekbusvervoer heeft 
het Ouderenappel, PvdA en GroenLinks raadsvragen gesteld.  
 
Raadsvragen Ouderenappel 28 februari 2017 
 

1. Is het college met ons van mening dat voor veel ouderen de bus een 
basisvoorziening is? 

2. Deelt het college onze mening dat deze basisvoorziening onder druk is komen 
te staan wat betreft betaalbaarheid, en bereikbaarheid? Licht uw antwoord toe? 

3. Is het college met ons eens, dat de nieuwe haltering zodanige problemen 
oplevert dat een aantal ouderen belemmerd wordt in het gebruik van het 
openbaar vervoer?  

4. Welke maatregelen gaat u op korte termijn treffen voor de bewoners in 
Tongelre en de bewoners Fledermaus en Pieter Eiffhuis? 

5. Hoe gaat het college zodanige maatregelen treffen aan de knelpunten in het 
openbaar vervoer dat ook ouderen mee kunnen doen aan de samenleving? 

6. Al eerder gaf uw college aan in raadsinformatiebrieven dat er meerdere 
knelpunten zijn met betrekking tot haltering. Kunt u aangeven in welke mate dit 
ook ouderen in de betreffende buurten benadeeld heeft? Zijn er onlangs nog 
klachten ontvangen over de nieuwe dienstregeling hetzij bij uw college, hetzij bij 
de vervoerder? 

7.  Wij lezen dat uw college een enquête wil houden onder de bewoners van 
Tongelre die in hun belang geschaad zijn. Is dat wel verstandig, gelet op het 
aantal handtekeningen dat u al in uw bezit heeft? Wat denkt u aan nieuwe 
inzichten te bereiken met een enquête? 

8.  Leidt een enquête niet tot ontmoediging bij betrokken bewoners en tot 
wederom tijdverlies in het aanbieden van een oplossing? 

9. Is het niet verstandig als uw college een openbaar vervoersspreekuur gaat 
houden in de wijken om te bezien hoe de inwoners van onze mooie stad 
denken over de busverbindingen? 

 
Raadsvragen PvdA en GroenLinks 9 maart 2017 
 

10. Welke reguliere alternatieven heeft u onderzocht? Wat waren de uitkomsten en 
wat waren de afwegingen?  
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11. Indien reguliere alternatieven geen mogelijkheden bieden, hoe staat het dan 
met de maatwerk vervoer de oplossing, de zogenaamde 'Flexlijn" ? We 
vernamen van de bewoners dat hiervoor een enquête wordt afgenomen. 
Aanvullend op de vraag van het Ouderenappèl naar de noodzakelijkheid van de 
enquête (Bewoners hebben toch aangegeven dat er behoefte bestaat aan 
vervoer richting winkelcentrum Haagdijk en het centrum middels een 
handtekeningenactie?) hierbij de vraag indien deze enquête er toch komt 
(analoog), binnen welke termijn is deze dan afgenomen?  

12. De PvdA en Groen Links gaan er nog steeds vanuit dat het deze gedreven 
wethouder het gaat lukken alternatief vervoer te regelen. Op welke termijn 
denkt zij de zogenaamde flexlijn voor elkaar te hebben? 

 
Eindhoven, 21 maart 2017. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Vraag 
Is het college met ons van mening dat voor veel ouderen de bus een basisvoorziening 
is? 
 
Antwoord  
In zijn algemeenheid kan men moeilijk spreken over ‘de bus’ of over ‘een 
basisvoorziening’. Uitgangspunt voor het college is dat iedereen kan meedoen en dat 
daar gepaste voorzieningen voor zijn.  
Zoals in de raadsinformatiebrief van september 2016 al is vermeld zet de nieuwe 
openbaar vervoersconcessie in op meer kwaliteit in de gebieden waar veel vraag is naar 
OV om zo overvolle bussen te voorkomen. Op locaties waar het regulier openbaar 
vervoer te  kort schiet, wordt bekeken welk maatwerk een goede oplossing is voor de 
betreffende vervoersvraag. 
 
 2. Vraag 
Deelt het college onze mening dat deze basisvoorziening onder druk is komen te staan 
wat betreft betaalbaarheid, en bereikbaarheid? Licht uw antwoord toe? 
 
Antwoord  
De provincie Noord-Brabant, verantwoordelijk voor de openbaar vervoerconcessie, zet 
conform haar OV-visie in op ‘verbindend, vraaggericht en verantwoord’ openbaar 
vervoer. Doelstelling is hierin meer efficiëntie te bereiken en vervoersarmere gebieden 
meer met maatwerk te bedienen. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor het 
doelgroepenvervoer en de provincie Noord-Brabant verantwoordelijke voor het openbaar 
stads- en streekvervoer. Daarom wordt in samenwerking met de provincie Noord-
Brabant gezocht naar sluitende oplossingen voor gebieden waar problemen ontstaan.  
  
3. Vraag 
Is het college met ons eens, dat de nieuwe haltering zodanige problemen op levert dat 
een aantal ouderen belemmerd wordt in het gebruik van het openbaar vervoer? 
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Antwoord 
De lijnvoering voor de nieuwe concessie is in nauw overleg tussen de provincie en 
Hermes vastgesteld. De gemeente is hierin geconsulteerd, de provincie besluit 
uiteindelijk. Een efficiënte inzet van materieel en middelen in relatie tot de vervoersvraag 
is hierin leidend,  De  nieuwe concessie heeft wijzigingen met zich meegebracht die voor 
sommige groepen reizigers dusdanig zijn dat dit voor hen nadelige gevolgen heeft.  Voor 
deze groepen wordt in samenwerking met de provincie en Hermes gezocht naar 
sluitende oplossingen.  
 
4. Vraag 
Welke maatregelen gaat u op korte termijn treffen voor de bewoners in Tongelre en de 
bewoners Feldermaus en Pieter Eiffhuis?  
 
Antwoord 
Mogelijkheden voor aanpassing van lijnvoering en dienstregeling worden besproken in 
het Tactisch Ontwikkel Team voor de concessie Zuidoost –Brabant dat met ingang van 
de nieuwe concessie actief is. In dit team zijn vertegenwoordigd: Hermes/Connexxion, 
de provincie, MRE, Eindhoven en Helmond. 
Uitgangspunt is dat mogelijke aanpassingen binnen het contract kunnen plaatsvinden. 
Met andere woorden méér inzet op de ene plek, betekent minder inzet op een andere. 
Voor aanpassingen worden daarom businesscases opgesteld. Het ontwikkelteam werkt 
op basis van consensus. Uiteindelijk is de beslissing aan de uitvoerder van het contract 
c.q. Hermes/Connexxion. Tenzij andere financiers gevonden worden voor een oplossing. 
 
De provincie, Hermes en gemeente Eindhoven gaan nader onderzoek doen of het 
mogelijk is om een directe  busverbinding tussen het Pieter Eiffhuis en het ziekenhuis en 
winkelcentrum Woensel weer mogelijk te maken. Hiervoor wordt een businesscase 
opgesteld. Bij accordering van de businesscase wordt de aanpassing met ingang van de 
nieuwe dienstregeling ingaande 10 december 2017 ingevoerd. 
In Tongelre gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de voorzieningen 
rondom winkelcentrum Haagdijk bereikbaar te houden. Mogelijk dat een 
maatwerkoplossing geboden kan worden met of aanvullend op de reeds beschikbare 
alternatieven zoals de Taxbus en De Witte Raaf. 
 
5. Vraag 
Hoe gaat het college zodanige maatregelen treffen aan de knelpunten in het openbaar 
vervoer dat ook ouderen mee kunnen doen aan de samenleving? 
 
Antwoord 
Zie antwoorden vraag 1.,  2. en 4. 
 
6. Vraag 
Al eerder gaf uw college aan in raadsinformatiebrieven dat er meerder knelpunten zijn 
met betrekking tot haltering. Kunt u aangeven in welke mate dit ook voor ouderen in de 
betreffende buurten benadeeld heeft? Zijn er onlangs nog klachten ontvangen over de 
nieuwe dienstregeling hetzij bij uw college, hetzij bij uw vervoerder? 
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Antwoord 
De bereikbaarheid van Tongelre en de bereikbaarheid van het Pieter Eijffhuis zijn de 
belangrijkste knelpunten die bij ons bekend zijn. Daarnaast zijn bij Hermes meldingen 
ingediend over de wijziging van de lijnvoering tussen Nuenen en Eindhoven.  
Ook zijn opmerkingen binnengekomen over de beperking van het dekkingsgebied van 
het gratis busvervoer voor de Eindhovense minima per medio december 2016 (lijn 18 en 
19 en lijn 321 en 322). Deze lijnen zijn inmiddels in overleg met Hermes weer 
toegevoegd aan dit dekkingsgebied (lijn 18 en 19 tot Koningshof, lijn 321 en 322 ten en 
met Gerwen).  
 
7. Vraag 
Wij lezen dat uw college een enquête wil houden onder de bewoners van Tongelre die in 
hun belang geschaad zijn. Is dat wel verstandig, gelet op het aantal handtekeningen dat 
u in uw bezit heeft? Wat denkt u aan nieuwe inzichten te bereiken met een enquête? 
 
Antwoord 
Uit de analyse van Provincie Noord-Brabant, Hermes en Gemeente Eindhoven blijkt dat 
een groot deel van de voormalige buspassagiers op buslijn 55 zijn overgestapt op buslijn 
5. We willen nu met een enquête in Tongelre op individueel niveau de vervoerswensen 
in beeld krijgen. Zo willen wij graag weten hoe de inwoners de huidige vervoerswensen 
invullen, welke inwoners gedupeerd zijn door het vervallen van buslijn 55 en welke 
wensen deze burgers hebben. Voor de doelgroep die geen alternatieve 
vervoersoplossing hebben (zoals het gebruikmaken van lijn 5, Taxbus en De Witte Raaf) 
wordt onderzocht welk aanvullend maatwerk daarvoor nog noodzakelijk is. We moeten 
dus onderzoeken voor welke bewoners dit van toepassing is. 
 
8. Vraag 
Leidt een enquête niet tot ontmoediging bij betrokken bewoners en tot wederom 
tijdverlies in het aanbieden van een oplossing? 
 
Antwoord 
Een aanbodgericht benadering is niet aan de orde. Eerst is inzicht nodig in de 
daadwerkelijke vraag die er is om tot een passende oplossing te komen. Juist met deze 
enquête willen wij de mensen bereiken die de handtekeningen hebben gezet en de 
leden van de werkgroep geven aan dat zij hier een bijdrage willen leveren. Om een 
maatwerkoplossing in de lucht te houden moeten er namelijk voldoende reizigers gebruik 
van maken, want anders is deze oplossing geen lang leven beschoren. Wij streven naar 
een toekomstvaste oplossing en daarom is het nu belangrijk om zorgvuldig de juiste 
stappen te nemen.  
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9. Vraag 
Is het niet verstandig als uw college een openbaar vervoersspreekuur gaat houden in de 
wijken om te bezien hoe de inwoners van onze mooie stad denken over de 
busverbindingen? 

 
Antwoord 
In de gebieden waar zich problemen voordoen zijn wij in goed gesprek met 
belanghebbenden. Hierbij zijn ook de provincie Noord-Brabant en Hermes betrokken. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om meldingen ten aanzien van het openbaar vervoer in 
te dienen via de klantenservice van Hermes. De meldingen worden gebundeld en de 
meldingen die gerelateerd zijn aan de buslijnvoering worden besproken met de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente.  
 
10. Vraag 
Welke reguliere alternatieven heeft u onderzocht? Wat waren de uitkomsten en wat 
waren de afwegingen? 
 
Antwoord 
De in de voorbereiding van de concessie 2016-2026 onderzochte alternatieven voor de 
lijnvoering in Tongelre en bijbehorende bevindingen zijn benoemd in de 
raadsinformatiebrief van september 2016.  In overleg met de afgevaardigden namens de 
bewoners is ook onderzoek gedaan om buslijn 6 van/naar Nuenen door Tongelre te 
(lees: Tongelresestraat) laten rijden of om buslijn 5 te voorzien van een halte bij 
Merckthoef (kerk ’t Hofke) en de route aanpassen, waarbij de bus de volgende route 
volgt vanaf de Rubensstraat: 
Rubensstraat - Tongelresestraat - Kievitlaan – Parklaan – Stationsweg – Station v.v.. 
Beide alternatieven zijn in overleg met de provincie en Hermes uit vervoerkundig 
oogpunt komen te vervallen.  
Het wijzigen van de routevoering van lijn 6 door ’t Hofke betekent voor de reizigers naar 
Nuenen een langere reistijd en bovendien worden een viertal halten aan de Prof Dr. 
Dorgelolaan en Eisenhowerlaan dan niet meer bediend. Lijn 6 is een drukke buslijn die 
onvoldoende extra ruimte biedt voor een relevante toename van extra reizigers. De 
uitvoering van een dergelijke wijziging betekent  dat er meer materieel en 
personeelsinzet noodzakelijk is. Dat moet dan elders binnen het vervoercontract 
bespaard worden. 
 
Een aanpassing van de route van buslijn 5, zodat deze ook het winkelcentrum Haagdijk 
aan doet, betekent dat de halten bij het DAF-museum en in het centrum (Vestdijk) niet 
meer worden bediend. Dit zijn de drukste halten op de route. Ook moet voor een 
dergelijke oplossing de bushalte Kievitlaan aan de Tongelresestraat geplaats worden ten 
koste van de parkeermogelijkheden voor de omwonenden, Een dergelijke aanpassing 
betekent meer verplaatsing van de problematiek dan een echte oplossing. 
 
Om de loopafstand vanuit het seniorencomplex aan het Ambonplein en omgeving tot de 
dichtstbijzijnde bushalte te reduceren zijn wij voornemens om een bushalte Merckthoef 
aan ‘t Hofke te realiseren.   
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11. Vraag 
Indien reguliere alternatieven geen mogelijkheden bieden, hoe staat het dan met de 
maatwerk vervoer de oplossing, de zogenaamde 'Flexlijn" ? We vernamen van de 
bewoners dat hiervoor een enquête wordt afgenomen. Aanvullend op de vraag van het 
Ouderenappèl naar de noodzakelijkheid van de enquête (Bewoners hebben toch 
aangegeven dat er behoefte bestaat aan vervoer richting winkelcentrum Haagdijk en het 
centrum middels een handtekeningenactie?) hierbij de vraag indien deze enquête er 
toch komt (analoog), binnen welke termijn is deze dan afgenomen?  
 
Antwoord 
Uit analyse van het huidige gebruik van lijn 5 blijkt dat het gebruik hiervan met ca 25% is 
gegroeid. In totaal is het aantal reizigers met ca 15% afgenomen ten opzicht van de 
situatie vóór december 2016, waarin zowel lijn 5 als lijn 55 nog bestonden. Conclusie is 
dat ongeveer de helft van de oudere reizigers van lijn 55 nu gebruikt maakt van lijn 5. De 
vraag is welke oplossing de andere helft van de gebruikers heeft gevonden voor hun 
vervoersprobleem en in welke mater er in een aanvullende maatwerkoplossing moet 
worden voorzien. Eventueel  maatwerk moet een aanvulling zijn op bestaande reeds 
beschikbare alternatieven  als Taxbus en de Witte Raaf. Hoe dit maatwerk eruit ziet is 
afhankelijk van de wensen van bewoners die geen alternatief vervoersmiddel 
voorhanden hebben. Deze mensen willen wij in beeld brengen met een enquête en 
vervolgens ook bereiken. Deze enquête willen wij in april 2017 afnemen  
 
12. Vraag 
De PvdA en Groen Links gaan er nog steeds vanuit dat het deze gedreven wethouder 
het gaat lukken alternatief vervoer te regelen. Op welke termijn denkt zij de zogenaamde 
flexlijn voor elkaar te hebben? 
 
Antwoord 
Zoals eerder gesteld is een aanbodgericht benadering niet aan de orde. Eerst wordt met 
de enquete in beeld gebracht wat de daadwerkelijke vervoersbehoefte is, die niet 
ingevuld kan worden door het thans beschikbare reguliere busvervoer, de Taxbus of  
Witte Raaf. Vervolgens wordt in overleg met provincie en Hermes bepaald op welke 
wijze daar verder invulling aan wordt gegeven. Dat is niet per definitie een flexlijn.  
Aanpassingen binnen de concessie kunnen regulier plaatsvinden per 10 december 
2017, of zo veel eerder als in onderling overleg mogelijk is. 
 
 
Eindhoven, 24 maart 2017 
 
 
Bijlagen: 
-Bijlage_1_Beschrijving proces OV-concessie; 
-Bijlage_2_Overzicht_en_beschrijving_wijzigingen_lijnvoering_in_Eindhoven; 
-Bijlage_3_Overzicht_en_beschrijving_infrastructurele_aanpassingen_in_Eindhoven; 
-Bijlage_4_Raadsinformatiebrief_OV-concessie_2016-2026 


