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• Vandaag vindt overleg plaats over de inzet van de pendeldienst voor fietsverkeer
gedurende de dijkversterking Oesterdam Zuid in 2012. Hierbij wordt de
parallelweg afgesloten voor fietsverkeer gedurende de periode 2 april tot en met
29 juni. De Taxicentrale Renesse (TCR) heeft een offerte ingediend voor het
verzorgen van de pendeldienst.

OFFERTE, OPDRACHT EN FACTURERING
zal de getekende offerte sturen aan de heer van het

waterschap Scheldestromen. Via het waterschap zal opdracht worden verleend.
Facturering geschiedt maandelijks.

COMMUNICATIE
licht de communicatie toe. Op korte termijn worden

vooraankondigingborden naast de parallelweg en hoofdrijbaan geplaatst over de
afsluiting en de pendeldienst. Bij de WV's, het pontje Yerseke-Gorishoek en in
het busje van de pendeldienst komen flyers met onder andere de dienstregeling
van de pendeldienst en de omleidingroute voor fietsverkeer via Tholen en de
Markiezaatskade. Eén week voorafgaand aan de start van de pendeldienst wordt
geadverteerd in regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Op de website
www.zeeweringen.nl wordt ook informatie verstrekt. Gemeenten en
campinghouders rond de Oesterdam zijn geïnformeerd.
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PENDELDIENST EN DIENSTREGELING
Er komen 3 haltes, zie bijlage. De meest noordelijke (Bergse Diepsluis) en de
meest zuidelijke (carpoolplaats) krijgen een soort abri (overkapping). De halte ter
hoogte van de Speelmansplaten krijgt enkel een bord. Op de borden komt de
dienstregeling te staan (met uitzondering van de Speelmansplaten).

De pendeldienst bestaat uit een 8-persoons busjes met fietskar. De kar wordt
overdekt, op de overkapping komen de logo's van projectbureau Zeeweringen. In
de kar komt een rek, fietsen worden vastgezet met een spanband.

De pendeldienst rijdt elk half uur, met uitzonderingen van pauzes. Op de dienst
komen 2 vaste chauffeurs, ze rijden van 7 tot 19 uur, gedurende de gehele week
(ook in de weekenden). De uitzonderingen zijn de weekenden van de Adri van der
Poelclassic (20 mei) en de Koos Moerenhoutclassic (26 mei). Momenteel is de
planning van de pendeldienst 2 april tot en met 29 juni. Eind deze week volgt de
planning van de aannemer KWS, dan is er zekerheid over de startdatum. Peter
zet een dienstregeling op, uitgaande van de start om 7 uur op de carpoolplaats en
van reële pauzes voor de chauffeur.

De pendeldienst volgt vanaf de carpoolplaats de hoofdrij baan tot de afrit naar de
parallelweg. Hierna vervolgt deze zijn weg over de parallelweg en stopt bij
Speelmansplaten enkel als hier mensen staan. De eindhalte is net ten noorden
van de Bergse Diepsluis (parallelweg). Om over de parallelweg te rijden is een
ontheffing nodig van de provincie Zeeland, zendt deze aan toe.

legt een tellijst in de bus om de eerste tijd een goed beeld te krijgen van
het aantal fietsers in relatie tot de periode van de dag. e zorgt voor
evaluatieformulieren voor de reizigers, deze kunnen ze afgeven aan de chauffeur
die ze dan in de directiekeet legt. Bij depot Bergse Diepsluis is de directiekeet
gesitueerd, zorgt voor een sleutel voor TeR zodat de chauffeurs hier kunnen
pauzeren en naar het toilet kunnen. In de busjes wordt uiteraard niet gerookt.

De eerste maand is er elke week telefonisch contact over hoe het gaat, eind april
wordt dan een en ander geëvalueerd.

denken na over de omgang met grote groepen. TeR kan binnen 1
uur extra busjes laten komen om grote groepen die zich plots melden over te
zetten. Op de dienstregelingborden ter plaatse komt ook een 06-nummer van de
chauffeur van TeR. In de bus liggen ook de flyers waar de fietsomleiding op staat,
zo kunnen groepen wielrenners e.d. hier op geattendeerd worden bij lange
wachttijden.

Grote groepen van de Speelmansplaten kunnen worden ingepast door TeR,
e zorgt dat de contactgegevens ontvangt.
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AFSPRAKEN
WAT WIE WANNEER
Dagelijkse dienstregeling 7 februari
maken van 7 tot 19 uur
incl. pauzes etc.
Planning aannemer 10 februari
communiceren aan TCR
bij wijziging 2 april
Logo Zeeweringen naar 24 februari
TCRvoor fietskar
Contactgegevens 24 februari
Speelmansplaten naar
TCR
Flyers naar TCRom in 23 maart
het busje te kunnen
leggen
Evaluatieformulier om uit 23 maart
te delen in het busje
Sleutel directiekeet naar y 23 maart
TCR
Ontheffing parallelweg 23 maart
naar TeR
Tellijst in busje Vanaf 2 april
Evaluatie pendeldienst 26 april

VOOR AKKOORD
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Vandaag vindt overleg plaats over de inzet van de pendeldienst voor fietsverkeer
gedurende de dijkversterking Oesterdam Zuid in 2012. Hierbij wordt de
parallelweg afgesloten voor fietsverkeer gedurende de periode 2 april tot en met
29 juni. De Taxicentrale Renesse (TCR) heeft een offerte ingediend voor het
verzorgen van de pendeldienst.

OFFERTE, OPDRACHT EN FACTURERING
zal de getekende offerte sturen aan de heer van het

waterschap Scheldestromen. Via het waterschap zal opdracht worden verleend.
Facturering geschiedt maandelijks.

COMMUNICATIE
licht de communicatie toe. Op korte termijn worden

vooraankondigingborden naast de parallelweg en hoofdrijbaan geplaatst over de
afsluiting en de pendeldienst. Bij de WV's, het pontje Yerseke-Gorishoek en in
het busje van de pendeldienst komen flyers met onder andere de dienstregeling
van de pendeldienst en de omleidingroute voor fietsverkeer via Tholen en de
Markiezaatskade. Eén week voorafgaand aan de start van de pendeldienst wordt
geadverteerd in regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Op de website
www.zeeweringen.nl wordt ook informatie verstrekt. Gemeenten en
campinghouders rond de Oesterdam zijn geïnformeerd.
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PENDELDIENST EN DIENSTREGELING
Er komen 3 haltes, zie bijlage. De meest noordelijke (Bergse Diepsluis) en de
meest zuidelijke (carpoolplaats) krijgen een soort abri (overkapping). De halte ter
hoogte van de Speelmansplaten krijgt enkel een bord. Op de borden komt de
dienstregeling te staan (met uitzondering van de Speelmansplaten).

De pendeldienst bestaat uit een 8-persoons busjes met fietskar. De kar wordt
overdekt, op de overkapping komen de logo's van projectbureau Zeeweringen. In
de kar komt een rek, fietsen worden vastgezet met een spanband.

De pendeldienst rijdt elk half uur, met uitzonderingen van pauzes. Op de dienst
komen 2 vaste chauffeurs, ze rijden van 7 tot 19 uur, gedurende de gehele week
(ook in de weekenden). De uitzonderingen zijn de weekenden van de Adri van der
Poelclassic (20 mei) en de Koos Moerenhoutclassic (26 mei). Momenteel is de
planning van de pendeldienst 2 april tot en met 29 juni. Eind deze week volgt de
planning van de aannemer KWS, dan is er zekerheid over de startdatum.
zet een dienstregeling op, uitgaande van de start om 7 uur op de carpoolplaats en
van reële pauzes voor de chauffeur.

De pendeldienst volgt vanaf de carpoolplaats de hoofd rij baan tot de afrit naar de
parallelweg. Hierna vervolgt deze zijn weg over de parallelweg en stopt bij
Speelmansplaten enkel als hier mensen staan. De eindhalte is net ten noorden
van de Bergse Diepsluis (parallelweg). Om over de parallelweg te rijden is een
ontheffing nodig van de provincie Zeeland, y zendt deze aan toe.

legt een tellijst in de bus om de eerste tijd een goed beeld te krijgen van
het aantal fietsers in relatie tot de periode van de dag. zorgt voor
evaluatieformulieren voor de reizigers, deze kunnen ze afgeven aan de chauffeur
die ze dan in de directiekeet legt. Bij depot Bergse Diepsluis is de directiekeet
gesitueerd, zorgt voor een sleutel voor TeR zodat de chauffeurs hier kunnen
pauzeren en naar het toilet kunnen. In de busjes wordt uiteraard niet gerookt.

De eerste maand is er elke week telefonisch contact over hoe het gaat, eind april
wordt dan een en ander geëvalueerd.

denken na over de omgang met grote groepen. TeR kan binnen 1
uur extra busjes laten komen om grote groepen die zich plots melden over te
zetten. Op de dienstregelingborden ter plaatse komt ook een 06-nummer van de
chauffeur van TeR. In de bus liggen ook de flyers waar de fietsomleiding op staat,
zo kunnen groepen wielrenners e.d. hier op geattendeerd worden bij lange
wachttijden.

Grote groepen van de Speelmansplaten kunnen worden ingepast door TeR,
J zorgt dat de contactgegevens ontvangt.
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WAT WIE WANNEER
Dagelijkse dienstregeling 7 februari
maken van 7 tot 19 uur
incl. pauzes etc.
Planning aannemer 10 februari
communiceren aan TCR
bij wijziging 2 april
Logo Zeeweringen naar 24 februari
TCRvoor fietskar
Contactgegevens 24 februari
Speelmansplaten naar
TCR
Flyers naar TCR om in 23 maart
het busje te kunnen
leggen
Evaluatieformulier om uit 23 maart
te delen in het buste
Sleutel directiekeet naar 23 maart
TCR
Ontheffing parallelweg 23 maart
naar TCR
Tellijst in busje Vanaf 2 april
Evaluatie pendeldienst 26 april
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Bergen
op Zoom

legenda
- Werkgebied

Transportroute

- Depot
Omleiding Markiezaatskade
Reguliere route richting 32
Opstappunt pendeldienst

@ Nummers fietsknooppuntennetwerk

Markiezaatsmeer

Oostersehelde
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