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        Aardenburg, 13 januari 2015 

 

Betreft Openbaar Vervoer in gemeente Sluis per 1 maart 2015 

 

Geacht college, 

 

Onlangs heeft Connexxion de nieuwe dienstregeling van het Openbaar Vervoer in 

Zeeland per 1 maart 2015 bekend gemaakt. Hierop is vanuit diverse kanten protest te 

horen. Dit bevreemdt ons enerzijds, omdat het Plan van Eisen, vastgesteld door 

Provinciale Staten, reeds lang bekend was. Anderzijds, hebben we alle begrip want het 

verbetert er naar onze mening, op z’n zachtst gezegd, niet op! 

 

In de gemeente Sluis blijven er twee buslijnen bestaan in het kernnet. Lijn 1 (Oostburg-

Terneuzen) en lijn 42 (Breskens-Oostburg-Brugge). Daarnaast een buurtbus lijn 515 

(Biervliet-Hoofdplaat-Breskens), een zomerbus (lijn 814 als onderdeel van het 

toeristennet) en drie lijnen in het scholierennet. Dit betekent dat in heel veel kernen maar 

heel sporadisch een bus komt als onderdeel van het scholierennet. Enkel ’s ochtends en in 

de namiddag, en dan ook nog enkel in de periode tussen de herfstvakantie en de 

voorjaarsvakantie. Voor het overige is men aangewezen op de haltetaxi, welke enkel rijdt 

op afroep, minimaal 1,5 uur van te voren moet worden aangevraagd en waar contant 

betaald moet worden en de OV chipkaart en OV abonnementen niet geldig zijn. 

 

We hoeven u niet uit te leggen dat de gemeente Sluis een uitgestrekte 

plattelandsgemeente is, met een groot aantal kernen. Dat de bevolking in aantal krimpt en 

de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. We zijn een sterk vergrijsde gemeente. Dat de 

economische kurk waar de gemeente op drijft recreatie en toerisme is. En dat we deze 

toeristen, naast de geweldige kust ook een aantrekkelijk achterland willen bieden. 

Het mag ook duidelijk zijn dat deze opbouw van de gemeente inhoudt dat het onmogelijk 

is om overal alle voorzieningen in stand te houden. Wel dienen we ervoor te zorgen dat 

de voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijven. En daar hoort een goed en betaalbaar 

Openbaar Vervoer bij! 

 

In het grootste deel van onze kernen komt vanaf 1 maart 2015 (bijna) geen Openbaar 

Vervoer meer. Dat betekent dat het groeiend aantal ouderen afhankelijk wordt van de 

haltetaxi of het WMO vervoer. Geldt het gratis OV voor 65+ ook in de haltetaxi? 

Studenten die bijvoorbeeld op zondagavond moeten reizen kunnen dit niet meer met het 

Openbaar Vervoer. En ook de toeristen zullen de stadjes en dorpen in het achterland niet 

meer kunnen bereiken met OV. 

 

Uiteraard hebben wij begrip voor het argument dat een aanbod gestuurd OV, met 

voornamelijk lege bussen, vanuit kostenoogpunt niet wenselijk is. Wij zijn echter van 

mening dat door het OV op het platte land in feite volledig af te breken, er een verkeerde 



afslag is genomen! Naar onze mening had het OV juist aantrekkelijker gemaakt moeten 

worden, met veel lagere prijzen, waardoor meer mensen juist wel veel meer gebruik van 

dit OV zouden maken. Dit zou onze gemeente aantrekkelijker maken en een meerwaarde 

zijn voor zowel inwoners als toeristen. 

 

De afgelopen tijd is er, ook in de gemeenteraad van Sluis, herhaaldelijk gesproken over 

de afvaartijden van de Fast Ferry en over de bushalte bij IJzendijke. De PvdA Sluis heeft 

telkenmale gewezen op de veel bredere gevolgen van de nieuwe OV concessie. Al in 

december 2013 heeft de PvdA Sluis een motie ingediend welke raadsbreed is gesteund, 

waarin u werd opgeroepen uw invloed aan te wenden om een goed OV te behouden (zie 

bijlage). Wat heeft u gedaan als uitvoering van deze motie? 

 

Primair is de Provincie Zeeland verantwoordelijk voor het OV. Welnu we zien dat de 

Provincie zich enkel nog bekommert om enkele hoofdlijnen. Welke plannen heeft uw 

college om de voorzieningen in onze gemeente toch voor alle inwoners en bezoekers op 

een makkelijke, aantrekkelijke en betaalbare wijze bereikbaar te houden? Bent u al in 

overleg getreden met Buurtbusvereniging West Zeeuws Vlaanderen? Heeft u een plan om 

voldoende vrijwilligers te krijgen en te houden om op meer trajecten buurtbussen in te 

zetten? Of, wellicht nog veel beter, gaan we een gemeentelijk vervoersbedrijf opzetten? 

 

Graag horen we op korte termijn uw ideeën en antwoorden. En laat ons er samen voor 

zorgen dat er in de gemeente Sluis een aantrekkelijk, betaalbaar, regelmatig en fijnmazig 

vervoer komt waar inwoners en toeristen gemakkelijk gebruik van kunnen maken om de 

verschillende kernen en voorzieningen binnen de gemeente te bereiken, of om aan te 

sluiten op het bestaande kernnet waarmee men de gemeente in en uit kan reizen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Fractie PvdA Sluis 

R.P. Evers, fractievoorzitter 

 

 

 

Bijlage: motie 19 december 2013. 

 


