
Aan het OPOV voor de vergadering van 5 juni 2018. 

 

Goes, 28 mei 2018 

Beste OPOV-leden, 

Na overleg met Connexxion vragen wij uw instemming over de volgende twee punten: 

1. Aanpassen van de dienstregeling van lijn 598. Deze lijn loopt van het Tolplein via o.a. ’s-

Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp naar Heinkenszand. In deze dorpen wordt langs enkele 

verzorgingshuizen gereden, waar haltes geplaatst zijn. Bij deze haltes stappen echter geen mensen 

van die verzorgingshuizen in de bus is de ervaring van de buschauffeurs. Het omrijden langs deze 

verzorgingshuizen kost totaal zo’n 5 minuten en deze tijd willen we graag gebruiken om in 

Heinkenszand meer door het dorp te rijden. 

De nieuwe, kortere, routes zullen nog steeds door de dorpen gaan en de vervangende haltes liggen 

ca 200 m van de bestaande halte. In Lewedorp zal de gemeente ook moeten meewerken om een 

nieuwe halte te maken, in de andere gevallen is er al een vervangende halte. Het gaat om de 

volgende bestaande haltes die zullen vervallen: 

Lewedorp, De Kraayert 

Nieuwdorp, Coudorp 

’s-Heerenhoek, Deken Tomaslaan 

’s-Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 

Eventuele nieuwe haltes in Heinkenszand zullen ook nog de goedkeuring van de gemeente moeten 

hebben. 

Als u de goedkeuring hierover uitspreekt, nemen wij contact op met de gemeente om met hen 

verder te overleggen. Wij hopen een en ander in het najaar rond te krijgen, zodat een wijziging in de 

dienstregeling per februari 2019 in kan gaan. 

2. Wijziging dienstregeling van lijn 580 (Goes-Kattendijke). Omdat de Kattendijksedijk half juli a.s. 

weer opengesteld wordt, kan de dienstregeling weer aangepast worden op de situatie zoals die vóór 

de afsluiting was. Deze wijziging zal dan ingaan met de dienstregelingwijzigingen per 19 augustus 

2018. 

Ook hiervoor graag uw instemming. 

We zien uw antwoord graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland, 

Kees van den Pol, 

coördinator  

tel. 06-19802532 

 


