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Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland 

t.a.v. de heer F.H. Witteveen 

Postbus 6001 

4330 LA  Middelburg                                     

               Middelburg, 6 oktober 2017 

   

  

Geachte heer Witteveen, 

  

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer heeft in haar vergadering van 26 september 2017 de 
inventarisatie toegankelijkheid halten behandeld. 

 

Het OPOV onderschrijft al vele jaren de noodzaak tot het toegankelijk maken van halten voor 

gehandicapten. Het blijkt een traag en moeizaam proces. In de inventarisatie ontbreekt om 

hoeveel reizigers het zou kunnen gaan binnen deze doelgroep. Het OPOV wacht af welke plannen 

de wegbeheerders hebben voor het toegankelijk maken van de halten.  Het OPOV constateert dat 

de gemeente Vlissingen als enige gemeente nog geen actie heeft gepland of ondernomen om de 

toegankelijkheid van het busstation aan te pakken. Vanwege het belang van dit station als 

knooppunt tussen bus, trein en Westerscheldeferry, ook toeristisch, vraagt Het OPOV of hier 

vanuit de provincie druk op kan worden gezet. 

 

Daarnaast is het belang dat ook in de reisplanners duidelijk wordt aangegeven welke halten 

toegankelijk zijn, afhankelijk van de bus die daar op dat moment stopt. En het OPOV vindt het van 

belang dat buschauffeurs zich goed bewust zijn van hun taak om rolstoelers te helpen in de bus te 
komen. 

 

Het OPOV benadrukt dat er voor de provincie en de overige wegbeheerders een opdracht ligt om 

aan de wet te voldoen. OPOV constateert op dit punt tegenstrijdigheden in het provinciale beleid 

als het gaat om toegankelijkheid. De provincie kiest niet voor toegankelijke zomerbussen en 

scholierenbussen, terwijl dat strijdig is met de wet en Connexxion er in de praktijk voor heeft 



 

OPOV, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, reizigersoverleg@zeeland.nl, 0118-631104 

 

gekozen om wel toegankelijke bussen in te zetten. Andersom hoeven buurtbussen wettelijk niet 

toegankelijk te zijn, terwijl de provincie beleidsmatig wel kiest voor toegankelijke buurtbussen. In 

de praktijk blijkt echter dat de buurtbussen niet toegankelijk zijn voor rolstoelers, maar wel voor 

blinden/slechtzienden. In het memo dat is voorgelegd aan OPOV wordt voorgesteld om de halten 

voor buurtbussen alleen toegankelijk te maken voor blinden/slechtzienden. En om halten voor 

scholierenbussen en zomerbussen niet toegankelijk te maken. Wij constateren dat de voorstellen 

uit het memo ingaan tegen het eigen beleid en/of de wet en verzoeken de provincie deze 
tegenstrijdigheden weg te nemen. 

 

Hoogachtend,  

  

  
M. van Dorst, Voorzitter 

OPOV. 


