
 

 

   
 
 
 
 
        Middelburg, 1 november 2016 
 
 
Geachte heer Witteveen 
 
Het Overleg Platform Openbaar Vervoer heeft in haar vergadering van 25 oktober 2016 het Plan 
voorzieningenniveau halten besproken. 
 
Het OPOV valt op dat in de samenvatting de – wat ons betreft op zichzelf prima - ambitie wordt 
uitgesproken om te zorgen dat de halten als visitekaartje voor het OV in Zeeland dienen. Naarmate 
we verder in het plan lezen, blijkt echter dat ruim 90 procent van de haltes onveranderd blijft 
(vanwege lage gebruikers aantallen) en dat slechts 10 procent een opwaardering krijgt, variërend  
van een afvalbak tot een DRIS. Het OPOV adviseert u om de beschrijving van de ambitie en de 
activiteiten uit het plan meer met elkaar in overeenstemming te brengen.  
 
Hoewel het OPOV beseft dat het in het plan gaat over het ‘minimale voorzieningenniveau’ op halten, 
leggen wij u toch graag een aantal andere verbeteropties voor, zoals cameratoezicht, halten die 
‘hufterproof’ zijn, wifi op de halten, de mogelijkheid van het gebruik (en stalling) van de OV fiets (en 
andere fietsen) op halten en een koppeling met wandelnetwerken. Wij adviseren u deze suggesties – 
voor zover ze niet kunnen worden opgenomen in het voorliggende halteplan - mee te nemen in het 
onderzoek naar ketenbeheer. 
 
Naar aanleiding van het voorliggende plan, vraagt het OPOV aandacht voor het toegankelijk maken 
van haltes. In het plan wordt bij een toegankelijke halte gesproken over een instap die ‘nagenoeg’ 
drempelloos is. ‘Nagenoeg’ blijkt in de praktijk nogal verschillend te zijn, wat kan leiden tot een flink 
hoogteverschil tussen het perron en de instap van de bus (soms tot wel 10 centimeter). Dat maakt de 
instap feitelijk nagenoeg onmogelijk voor mensen met een beperking. We adviseren u te zorgen dat 
op elke halte het perron de hoogte heeft van de instap op de bus. Maak ‘nagenoeg’ wat specifieker 
en beperk de bandbreedte.  
 
Enkele detailopmerkingen op de tekst en tabellen zullen separaat per mail aan u worden 
doorgegeven.   
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