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9 maart 2016
 
Geachte heer/mevrouw.
 
Ik zal mij eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Louis van Rietschoten.
 Secretaris van de Buurtbusvereniging Oostermoer.
 
Het volgende probleem doet zich voor: Onze buurtbus heeft een bushalte op het
 OV-Knooppunt N33/N34 te Gieten.
 
Onze chauffeurs kunnen (meestal in de spitsuren) geen gebruik maken van hun
 bushalte op bovengenoemd OV-Knooppunt. De reden hiervan is dat
 personenauto’s ongeoorloofd geparkeerd staan op de rijstrook bij het
 bushaltebord zodat onze chauffeur niet meer fatsoenlijk bij de bushalte kan
 komen om passagiers in en uit te laten stappen.
 
Ik heb dit aangekaart bij de wethouder gemeente Aa en Hunze die het op zijn
 beurt doorgesluisd heeft naar de provincie Drenthe omdat het OV-Knooppunt
 N33/N34 te Gieten niet tot zijn verantwoordelijkheid valt maar onder de
 verantwoordelijkheid van de Provincie behoort. Een medewerker van de provincie
 heeft al contact met mij gezocht om tot een oplossing voor dit probleem te komen.
 Deze persoon ging eerst een week op vakantie en zou weer contact met mij
 opnemen wanneer hij weer terug zou zijn van zijn vakantieweek. Dit zou deze
 week moeten plaatsvinden, doch tot nu toe nog niets gehoord.
 
Het probleem hebben wij ook voorgelegd aan de heer L. de Groot, medewerker Q-
Buzz die verantwoordelijk is voor de bushalte op zich. Het bushalte bordje was
 zodanig aangebracht dat wij ons konden voorstellen dat het voor derden
 onduidelijk kan zijn dat dit stukje wegdek voor de (Buurt)Bus bestemd is. (zie
 foto’s in de bijlage) De heer de Groot zou inmiddels het haltebordje met het
 bordje vertrektijden zo hebben aangebracht dat het nu wel duidelijk voor derden
 zou moeten zijn dat er spraken is van een bushalte. Ook hebben wij de heer de
 Groot het voorstel gedaan een witte NP of BUS teken op het wegvak aan te laten
 brengen zodat er van onduidelijkheid helemaal geen spraken meer kan zijn. De
 heer de Groot zegt dit niet onder zijn bevoegdheid valt, de wegbeheerder zou
 daar voor verantwoordelijk voor zijn. Bovendien is de heer de Groot van mening
 dat zo’n teken op de weg overbodig is omdat het zoal duidelijk zou moeten zijn
 dat er een bushalte op die plek gesitueerd is.
 
Blijkbaar is het nog steeds niet duidelijk voor derden gezien, of hebben ze er
 maling aan, gezien de reactie van één van onze chauffeurs: “aangezien ik
 vanmorgen de rit van de hr. Koops heb gereden <wegens ziekte > stond op de
 halte weer een auto  heb het busje haast op de bumper gezet maar trekken zich
 nergens wat van aan gaan pas weg als het hun uitkomt  aangezien ik de
 confrontatie uit de weg ga maakt het mij heel kwaad  ik wil graag het plezier in het
 rijden behouden voor de passagiers en mijzelf maar deze wordt zo wel op de
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 proef gesteld”

Onze vraag aan de provincie is: Kan er een wit NP of BUS teken worden 
 aangebracht op het wegdek bij onze bushalte zodat er aan duidelijkheid niets 
 meer te wensen overlaat? Kan er bovendien (door de politie) beter op toegezien 
 worden op het onwettig parkeren bij een bushalte.  

De optie om onze bushalte te verplaatsen naar elders op het OV-Knooppunt lijkt 
 ons onwenselijk. Het moet toch mogelijk zijn de wet te handhaven zonder de 
 overtreder te belonen?

In de bijlagen hebben wij voor u wat foto’s van de bushalte plaats waar het om 
 gaat.

Wij als bestuur willen graag dat onze vrijwilligers op de buurtbus met plezier hun 
 taak kunnen uitoefenen. Dit plezier wordt op die manier vergald.

Graag uw spoedige reactie en medewerking om tot een oplossing van dit 
 probleem te komen.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Buurtbusvereniging Oostermoer

L.H. van Rietschoten
Bonnerveen 3-H
NL-9511PM Gieterveen
www.buurtbusoostermoer.nl
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