SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER HEROPENING BUSHALTE BONFUT
Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 15 mei 2019
Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: Petra Verhoef, PvdA fractie
Onderwerp: MEDEWERKING AAN HEROPENING BUSHALTE BONFUT
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vragen:
1. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het doortrekken van buslijn 170 naar
station Lansingerland-Zoetermeer een goede aanleiding is om de bushalte Bonfut direct
weer in gebruik te nemen?
2. Is het college bereid om druk uit te oefenen op het bestuur van de Vervoersautoriteit van
de Metropoolregio om deze halte direct weer in bedrijf te stellen?
3. Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
Toelichting:
De officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer is een mooie aanleiding om de
bushalte Bonfut op de grens van Rotterdam en Rodenrijs onmiddellijk in gebruik te nemen. Vanaf
zondag 19 mei stopt buslijn 170 die Metrostation Rodenrijs verbindt met Zoetermeer centrum
ook bij dit nieuwe station. Als je bij de Bonfut kunt opstappen ben je vanaf de aanpalende wijken
in Rodenrijs met bus en trein snel in Gouda, Utrecht en Den Haag.
Vooral de bewoners van de landelijke Bonfut en Wildersekade en ook de wijken Rodenrijsezoom
(wijk tussen de Rodenrijseweg en Landscheidingsfietspad) en Zuidpolder (wijk tussen de
Anjerdreef en Rodenrijseweg) hebben juist nu veel baat bij de herstart van de halte Bonfut. Deze
halte verviel na de ingebruikneming van de halte Koegelwieckplantsoen bij het
AMG.Schmidtpark. Nu moeten zij zo’n 15 minuten lopen om de dichtstbijzijnde bushalte te
bereiken. Deze haltes bieden geen bewaakte fietsenstallingen. De afstand tussen de halte
Koegelwieckplantsoen en de volgende halte station Rodenrijs is maar liefst 1.5 kilometer.
De Metropoolregio, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio, vindt dat de
terugkeer van bushalte Bonfut de snelheid van buslijn 170 geweld aandoet. Het gemeentelijke
samenwerkingsverband wil pas over heropening denken wanneer er gebouwd gaat worden op
de aanpalende Wilderszijde en op het voormalige Hordijk terrein naast de Bonfut. De PvdAfractie verzoekt het college om medewerking om deze beroemde bushalte direct weer te gaan
bedienen.
Ondertekening en naam, Petra Verhoef, PvdA fractie

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

