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lnleiding
ln september 2016 heeft het college het startdocument 'Verkenning toekomst openbaar vervoer
gemeente Moerdijk' vastgesteld.
Op basis van het behoefteonderzoek dat voor dit project is uitgevoerd, lagen er nog geen kant en
klare oplossingen voorhanden. Daarom zijn inwoners uit de verschillende woonplaatsen in de
gemeente Moerdijk gevraagd tijdens drie bewonersbijeenkomsten in juni mee te denken hoe
mogelijke aanvullende vervoersoplossingen er uit kunnen zien. Op basis van de resultaten van deze
sessies is afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerking hiervan.
lnhoud
ln juni hebben er drie bewonerssessies plaatsgevonden om nader in te gaan op de vervoersvraag uit
de verschillende woonplaatsen . Hieruit volgden drie actielijnen:
1. lnformeren per doelgroep (bekendheid vervoersmogelijkheden)

2.
3.

Scholierenbus Standdaarbuiten - Noordhoek ) Zevenbergen
Vraaggericht vervoer in avonden en weekend

De afgelopen maanden is gewerkt aan alle drie deze actielijnen. Eén daarvan wordt binnenkort
concreet, namelijk:

Actieliin een - lnformeren per doeloroep (bekendheid vervoersmooeliikheden).
Alle oplossingen en mogelijkheden openbaar vervoer verzameld in Reiswijzers per woonplaats.
Welke bussen vertrekken er vanuit mijn woonplaats? Welke bushaltes zijn er? Wat is het
telefoonnummer van de deeltaxi? Waar kan ik een OV-chipkaart aanvragen? Welk soort vervoer is er
mogelijk naast de reguliere bus tijdens daluren? De gemeente heeft een Reiswijzer ontwikkeld met
daarin een overzicht van het bestaande vervoersaanbod in het openbaar vervoer van en naar de
verschillende woonplaatsen in onze gemeente.
Hiermee geven we meer bekendheid aan de verschillende mobiliteitsoplossingen die er in de
gemeente zijn.
Unieke Reiswijzer
Per woonplaats is een unieke Reiswijzer gemaakt met de voor de betreffende woonplaats geldende
tijden en dienstregelingen. De wijzers worden gefaseerd verspreid onder de inwoners. Vanaf eind
oktober worden de wijzers verspreid in Fijnaart, Standdaarbuiten en Klundert. De andere
woonplaatsen krijgen in 2018 een Reiswijzer. Er is bewust gekozen voor deze gefaseerde aanpak, bij
wijze van proef. Op basis van de ervaringen in deze drie eerste woonplaatsen , kunnen de andere
Reiswijzers eventueel worden aangepast.
Opstapdagen
Naast de Reiswijzer per woonplaats kunnen belangstellenden ook meer informatie krijgen tijdens een
opstapdag die in elke woonplaats georganiseerd wordt.
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De opstapdagen zijn:
15 november in Fijnaart bijWoonzorgcentrum Fendertshof;
22 november in Standdaarbuiten bijdorpshuis de Standaert;
29 november in Klundert bij wooncomplex de Mauritshof.
Tijdens een opstapdag wordt er meer informatie gegeven over het gebruik van de Reiswijzer, kunnen
belangstellenden een OV chipkaart aanvragen of onder begeleiding een rit maken met het openbaar
vervoer.
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Over de andere twee actielijnen kan het op dit moment het volgende gemeld worden:

)

Actieliin twee - Scholierenbus Standdaarbuiten - Noordhoek
Zevenberqen
Het idee van verschillende ouders uit Standdaarbuiten is om tijdens wintermaanden (november
maart) een bus voor scholieren tussen Standdaarbuiten, Noordhoek en Zevenbergen te laten rijden
(van/naar Markland College Zevenbergen). Met een rit in de ochtend en een rit in de middag
(leerlingen die moeten wachten, kunnen huiswerk maken). Wellicht volgt er een enkele rit extra in de
ochtend en middag. ln de overige maanden van het schooljaar kunnen leerlingen op de fiets naar
school, zoals ze dit nu ook doen.

-

Arriva bekijkt nu samen met het Markland College of een dergelijke scholierenbus mogelijk is. Er wordt
ook bekeken of het mogelijk is dat andere inwoners van deze twee kernen ook gebruik kunnen maken
van deze verbinding. Daarnaast is de realisatie van deze scholierenbus afhankelijk van financiering.
Waarschijnlijk wordt er in november meer duidelijk over de mogelijkheden hiervan.
Actieliin drie - Vraaqqericht vervoer in avonden en weekend
Arriva onderzoekt nu of en wat de mogelijkheden zijn om vraaggericht busjes (mogelijk een
samenwerking met de DeeltaxiWesGBrabant) in de avond en in het weekend in te gaan zetten (dus
op momenten dat de gewone grote bussen niet rijden).
Aan het eind van dit jaar, of begin 2018 wordt duidelijk of er een vraaggericht systeem gestart wordt in
Moerdijk, of hier voldoende financiële middelen voor zijn en op welke wijze dit zal gaan plaatsvinden.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,

De

en wethouders van Moerdijk,
de

P.A.M. van Bavel
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