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Onderwerp: Bonfut niet meer “bushaltelos”

Het college wordt verzocht de volgende, allerlaatste raadsvraag van Gerard Bovens (PvdA) schriftelijk te
beantwoorden:
Is het college bereid om er bij de Metropoolregio en het college van Rotterdam op aan te dringen dat met
ingang van de RET dienstregeling 2019 de ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere wordt hersteld zodat de nieuwe
wijk op het voormalige Hordijk terrein en de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut & Wildersekade niet meer
bushaltelos zullen zijn?
Toelichting:
Er gaat eindelijk gebouwd worden op het voormalige Hordijk terrein bij de Bonfut en Rodenrijseweg, zo
meldde het college op 6 maart: “Het plan bestaat uit de realisatie van circa 120 gasloze woningen met een
gevarieerd aanbod van appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande
woningen. Binnen dit programma wordt onder andere 20% aan sociale huur en 10% sociale koopwoningen
voorzien. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan
opgesteld. In dit plan zijn de eisen vastgelegd als het gaat om programma, verkaveling, water en groen,
wegen, parkeerplaatsen en niet op de laatste plaats de duurzaamheidsambitie”.
In deze nieuwe wijk zullen dus zo’n 400 mensen komen te wonen. Op dit moment is deze plek nog
‘bushaltelos”. De halte Bonfut bevindt zich op grondgebied van Rotterdam zodat medewerking van dit
college nodig is. De inwoners van deze nieuwe wijk zullen, net als de vele bewoners van de aanpalende
Rodenrijsezoom, Bonfut en Wildersekade, voor een OV-halte naar ruim 750 meter verderop gelegen station
Rodenrijs of Koegelwieckplantsoen moeten gaan. De komst van deze nieuwe wijk is een prachtig moment
om de bushalte Bonfut in ere te herstellen. Zo wordt de wijk dubbel duurzaam: van gaslos en een bushalte
voor de deur!

Ondertekening en naam, Gerard Bovens, fractie PvdA

