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Betreft:  Advies ROL op voorstel busdienstregeling 2020 

Ons kenmerk:  ROL 19-19 

Plaats en datum: Sittard, 6 augustus 2019 

 

 

Beste heer Wiering, 

 

Met deze brief reageert het ROL op de wijzigingsvoorstellen voor de busdienstregeling 

2020, die per 15 december 2019 zal ingaan. 

 

Het ROL heeft het concept van de wijzigingsvoorstellen van 5 juli 2019 en de daarbij 

behorende tabellen doorgenomen en kan zich grotendeels vinden in de wijzigingen van 

de busdienstregeling. Het ROL constateert dat de optimalisaties ten koste zijn gegaan 

van versoberingen van de dienstuitvoering. Onderstaand treft u de voorstellen die naar 

onze mening essentieel zijn, opdat verbeteringen in de busdienstregeling elders niet 

leiden tot een vermindering van het aanbod, hetgeen een daling van reizigersaantallen 

tot gevolg kan hebben. 

 

Hoensbroek en Adelante 

Wij zijn positief over het rijden van de lijnen 21 en 24 via Hoensbroek Busstation. Dit 

levert meer overstapmogelijkheden op. Nadeel van het wijzigen van de route van de 

buslijnen 21 en 24 is dat de halte Adelante dan alleen door buslijn 56 bediend gaat 

worden. Gelet op het belang van deze halte, het gaat niet alleen om de revalidatiekliniek 

maar ook om de op het terrein gelegen instellingen, is ons advies om buslijn 21 niet via 

de Pastoorskuilenweg te laten rijden, maar via de Markt, Adelante en de Randweg naar 

het busstation van Hoensbroek. Daarnaast wordt in de avonduren de bediening van de 

halte Adelante nog problematischer omdat buslijn 56 dan overgaat op een uurdienst. 

Door het verleggen van buslijn 21 via de Pastoorskuilenweg verliezen reizigers uit het 

centrum van Heerlen en uit de wijken Zeswegen, Nieuw Lotbroek en Overbroek hun 

directe verbinding met Adelante. Reizigers tussen het busstation van Heerlen en Adelante 

krijgen te maken met een frequentieverlaging van 4 naar 2 bussen per uur én met een 

overstap op het busstation van Hoensbroek van lijn 40 op lijn 56. Deze 

frequentieverlaging geldt ook voor mensen uit de bovengenoemde wijken. Deze reizigers 

dienen naar de Mgr. Lebouillestraat te reizen en daar over te stappen op lijn 56. 

 

Het ROL heeft een alternatieve dienstregeling voor de lijnen 21 en 24 opgesteld, 

waarmee we verwachten dat de bereikbaarheid van Adelante op een goed peil wordt 

gehouden en ook het busstation van Hoensbroek door deze lijnen bediend gaat worden. 

Deze alternatieve dienstregeling treft u in de bijgevoegde Excelbestanden. 
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Sluiting Heerlen de Kissel 

Het ROL betreurt het dat door de sluiting van station Heerlen de Kissel het gebied rond 

dit station verstoken blijft van een busverbinding. Ons voorstel is om een bus over de 

route van lijn 26 uit het Veolia-tijdperk geheel of gedeeltelijk te laten rijden. Nu moeten 

reizigers naar de haltes op de Schaesbergerweg, Hofdijkstraat of de Guido Gezellestraat 

lopen. Een behoorlijke en onacceptabele loopafstand. Indien dit niet meegenomen wordt 

in deze dienstregelingwijziging nemen wij aan dat dit wordt meegenomen in de evaluatie 

van het Limburgnet.  

 

Woonboulevard 

Hoewel Arriva al gedurende langere tijd voorstander is van het laten rijden van een bus 

over de Woonboulevard Heerlen en gelet op het feit dat een meerderheid van de 

Heerlense gemeenteraad achter een motie hieromtrent staat, zal per 15 december 2019 

er nog geen bus over de Woonboulevard rijden. Indien dit niet meegenomen wordt in 

deze dienstregelingwijziging nemen wij aan dat dit wordt meegenomen in de evaluatie 

van het Limburgnet. 

 

Lijn 27 

Het ROL adviseert lijn 27 op zondag niet te laten vervallen in de nieuwe dienstregeling. 

De lijn wordt op zondag uitgevoerd als belbus en heeft daardoor lage exploitatiekosten. 

Met het vervallen van deze dienst zullen vanaf medio december delen van de Kerkraadse 

wijken Spekholzerheide, Heilust en Kaalheide op zondag verstoken blijven van een OV-

verbinding. 

 

Lijn 10 

Het ROL adviseert lijn 10 van maandag t/m vrijdag in de daluren tijdens de 

vakantieperiode en op zaterdag door te laten rijden naar Cadier en Keer en bij de 

rotonde te keren, in plaats van de Oude Molenweg in Maastricht het eind- en beginpunt 

te laten zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Harry Schouten 

Voorzitter Reizigersoverleg Limburg 


