
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 17-211 agendapunt 18 

 

 

Onderwerp: Servicebus ook in de Griffioen. 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 14 november 2017 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- er vanuit bewoners van de wijk Griffioen en diverse in de wijk actieve zorgaanbieders, de wijktafel 

en anderen de uitdrukkelijke wens is geuit voor het (opnieuw) realiseren van een busverbinding 

dwars door genoemde wijk; 

- dat de urgentie hiervan blijkt uit de in korte tijd ongeveer 100 verzamelde handtekeningen en dat 

dit aantal nog steeds groeit; 

- de wijk Griffioen de meest vergrijsde wijk van Middelburg is, maar dat veel ouderen zelfstandig 

willen blijven wonen en/of woonachtig zijn in een van de woonservicezones in de wijk, waarvoor 

het bestaande openbaar vervoer sinds eind 2015 niet meer beschikbaar is; 

- ook bewoners met een beperking verstoken zijn van passend openbaar vervoer;  

- het college bevoegd is om hierover te beslissen; 

 

van mening dat 

- het van belang is dat de dienstverlening van de servicebus goed aansluit bij de wensen van met 

name oudere wijkbewoners en wijkbewoners met een beperking en hun bezoekers; 

- het mogelijk is de bestaande dienstregeling van de Servicebus aan te passen, zodat ook de 

bewoners van De Griffioen gebruik kunnen maken van deze dienstverlening; 

- door het aanpassen van de huidige dienstregeling geen extra middelen behoeven te worden 

beschikbaar gesteld of zelfs sprake kan zijn van een lagere netto last; 

 

 

verzoekt het college  

- er zorg voor te dragen dat de dienstregeling van de Servicebus zodanig wordt aangepast dat in de 

wijk De Griffioen, in ieder geval de locaties Eben Haezer, Hof “t Seys en de Olmenhof worden 

opgenomen. 



 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van de LPM,                                                                SP, 

Wim Steketee                                                                                              Petroesjka Sterk 

 

PvdA, 

Jeroen Louws 

 

 

 

 


