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Sinds maandag 2 april jl. wordt door TeR in opdracht van projectbureau
Zeeweringen een pendeldienst verzorgd voor (brom)fietsverkeer over de
parallelweg van de Oesterdam Zuid. Vandaag vindt tussentijdse evaluatie van
deze dienst plaats.
Spitsbussen
Sinds de start van de pendeldienst is het aanbod aan passagiers minimaal. Om
deze reden is besloten om vanaf maandag 16 april jl. de spitsbussen niet meer in
te zetten. Hierdoor is enkel nog extra inzet tussen de middag noodzakelijk voor
lunchpauze.
Omleidingroute Markiezaatskade
De omleidingroute over de Markiezaatskade via Bergen op Zoom, Halsteren en
Tholen is gebaseerd op de fietsknooppunten en is nu op de juiste wijze
bewegwijzerd. Incidenteel fietsen er fietsers door de wegafzettingen of over de
hoofdrijbaan. De politie heeft in enkele gevallen verbaliserend opgetreden.
Meivakantie
Momenteel is het meivakantie in delen van het land. Volgende week volgt ook
Zeeland. Afgesproken wordt de bussen de komende week te laten rijden zoals nu.
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Lunchbus

Gezien het minimale aanbod en de kosten voor de extra inzet tijdens de
lunchpauze van de chauffeur wordt afgesproken dat vanaf maandag 7 mei a.s. de
inzet van een lunchbus te schrappen.
Geopperd wordt om een hele week de weekenddienstregeling te rijden (pas vanaf
9 uur). De provincie wil echter de service tussen 7 en 9 uur liefst handhaven
zodat de route Oesterdam voor (brom)fietsers op deze wijze beschikbaar blijft.
Gezien de kosten maken week- en weekenddienstregeling niet veel verschil.
Afgesproken wordt - ook omdat de passagiers die wel gebruik maken van de
pendeldienst gewend zijn aan de huidige tijden - de dienstregeling door de week
te handhaven van 7 tot 19 uur.

Rijkswaterstaat
Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
26 april 2012
Nummer
PZDB-V-12142

De consequentie van het schrappen van de lunchbus is dat de vertrektijd van
12.00 uur aan de Bergse Diepsluis en de vertrektijd van 12.30 uur aan de
carpoolplaats vervallen.
Nieuwe

dienstregeling

De dienstregeling per maandag 7 mei a.s. wordt nu als weergegeven in bijlage 1.
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BIJLAGE 1. NIEUWE DIENSTREGELING PER 7 MEI 2012
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