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van de heer Verbeek en Rennenberg van OAE over
Raadsvragen bushalte crematorium Rijtackers
Eindhoven, 13 november 2017.
Geen bushalte bij crematorium Rijtackers.
Hermes kondigde onlangs vol trots aan dat vanaf december 2017 er om de 10 minuten
een bus stopt bij Eindhoven Airport. Maar waarom geen halte bij het crematorium?
De bussen die in de buurt van het crematorium komen zijn lijn 10 en lijn 400.
Beiden gaan naar Eindhoven Airport, lijn 10 stopt bij de halte gelegen aan de Truckstop.
Vanuit deze bushalte is het ongeveer een kilometer lopen naar het crematorium, Lijn 400
gaat via de Oirschotsedijk naar Airport.
Inwoners van Eindhoven en daar buiten die via het openbaar vervoer naar het
crematorium willen reizen, komen voor deze onaangename verrassingen te staan.
Graag leggen wij u de navolgende vragen voor.
1. Is het u bekend dat deze bushalte ( de Truckstop ) te ver ( ongeveer 1.km) van het
crematorium staat voor mensen die slecht ter been zijn? Zo nee waarom niet ?
2. Gaat het college met de vervoerder in overleg om er voor te zorgen dat er een in en
uitstaphalte komt bij het crematorium? Zo nee waarom niet ?
3. Is er een aanvaarbaar alternatief mogelijk ? Zo nee waarom niet?
4. Bent u het met ons eens dat publieksvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn met
het openbaar vervoer? Zo niet wat is uw zienswijze?
5. Bent u het met ons eens dat een crematorium ook een publieksvoorziening is?
Graag vernemen wij nader van u
Hoogachtend
Cor Verbeek. Raadslid
Niek Rennenberg. Raadslid
Ter info:
Adres Rijtackers is Anthony Fokkerweg 150 5651 GZ
Adres dichts bijzijnde huidige uitstap is de Truckstop Het Schakelplein 30. 5651 GR.
(Hermes lijn 10. Naar airport).
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Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het u bekend dat deze bushalte ( de Truckstop ) te ver ( ongeveer 1 km) van het
crematorium staat voor mensen die slecht ter been zijn?
Zo nee waarom niet ?
Antwoord:
Wij zijn er van op de hoogte dat de bushalte Crematorium niet meer in gebruik is.
Hierover hebben wij u op 22-09-2016 geïnformeerd met de Raadsinformatiebrief
Openbaar vervoer concessie 2016 – 2026 (zie bijlage). Ook zijn wij er mee bekend dat
de dichtstbijzijnde halte tot het crematorium, de halte De Schakel/Truckstop 8, te ver van
het crematorium staat voor mensen die slecht ter been zijn.

2. Gaat het college met de vervoerder in overleg om er voor te zorgen dat er een in- en
uitstaphalte komt bij het crematorium? Zo nee waarom niet ?
Antwoord:
Vanwege de lage reizigersaantallen is hier de buslijnvoering met ingang van de nieuwe
concessie (11-12-2016) gewijzigd, waardoor de bushalte Crematorium nu niet meer aan
een busroute is gelegen. Voorheen maakten gemiddeld 2.1 reizigers per dag (werkdag
en zaterdag) gebruik van de bushalte Crematorium en deze aantallen rechtvaardigen
niet dat deze halte in stand blijft.
Er heeft overigens nooit een bushalte Crematorium richting centrum aan de Anthony
Fokkerweg gelegen. Hier konden buspassagiers alleen de bus de stad uit nemen om
vervolgens over te stappen om terug naar het centrum te reizen.

3. Is er een aanvaardbaar alternatief mogelijk ? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
Voor senioren en mensen met een beperking zijn er ondersteunende alternatieven
beschikbaar in de vorm van Taxbus (voor inwoners met een WMO voorziening) en Witte
Raaf (niet in het weekend). Daarnaast kunnen bezoekers van het crematorium gebruik
maken van andere modaliteiten, waaronder een taxi.
4. Bent u het met ons eens dat publieksvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn met
het openbaar vervoer? Zo niet wat is uw zienswijze?
Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat publieksvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn met het
openbaar vervoer. Helaas is gebleken dat de verbinding met het crematiorum met iets
meer dan 2 personen bezetting gemiddeld per dag geen verantwoorde en rendabele
verbinding is.
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5. Bent u het met ons eens dat een crematorium ook een publieksvoorziening is?
Antwoord:
Hier zijn wij het mee eens.

Bijlage:
- 20160922 Raadsinformatiebrief_OV-concessie_2016-2026

Eindhoven, 28 november 2017
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