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Werkgroep Zuidoost en Anne-Marie Bos

Geachte Hermes,
Op 21 december 2018 ontvingen wij uw adviesaanvraag met betrekking tot tijdelijke maatregelen om
de rijtijdproblemen (lees: vertragingen) op lijn 324 te beperken of op te heffen. Deze problemen zijn
ontstaan door de afsluiting van de Vestdijk in Eindhoven.
De maatregelen bestaan uit:
 Lijn 324 rijdt richting Geldrop op alle dagen tot 20.00 uur een kortere route via de
Geldropseweg.
 Gedurende deze perioden wordt de wijk Burghplan 2x per uur bediend met pendellijn 124.
 Lijn 324 rijdt richting Geldrop op alle dagen na 20.00 uur weer de normale route via Burghplan.
 Lijn 324 rijdt vanuit Geldrop altijd de normale route via Burghplan.
 Lijn 124 rijdt op alle dagen de route van lijn 324 tot aan de halte Jan van Eyckgracht en rijdt
dan via de Geldropseweg terug naar het station. Lijn 124 rijdt twee keer per uur.
In een tweede bericht heeft u aangegeven dat de Provincie Noord-Brabant bereid is lijn 124 te
financieren in de periode van 20 januari tot 28 april 2019. In de tussentijd wordt gewerkt aan een
structurele oplossing, waarbij de rijtijden van lijn 324 verlengd worden wegens de omleidingsroute in
Eindhoven via Emmasingel, Keizersgracht en Wal.
Uit uw beantwoording van vragen van onze kant is duidelijk geworden dat:
 Lijn 124 met een 12-meter bus gereden wordt, zodat er ook tijdens de spitsuren voldoende
capaciteit is.
 Lijn 324 richting Geldrop ook de haltes St. Jozephburch en Otto Veniusweg van lijn 24 en 320
langs de Geldropseweg zal aandoen, zodat reizigers uit Burghplan daar desgewenst op lijn 324
richting Geldrop kunnen (over-)stappen.
 De haltevertrekstaten op de betrokken haltes worden aangepast.

Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.
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Reizigersoverleg Brabant adviseert positief over dit voorstel met de bijbehorende dienstregeling voor
lijn 124. Goede communicatie naar de reizigers via internet en in de bussen over deze tijdelijke
wijzigingen is heel belangrijk. Voor de reizigers van lijn 324 richting Geldrop is het belangrijk daarbij
ook aan te geven dat bij de haltes St. Jozephburch en Otto Veniusweg kan worden (over-)gestapt op
lijn 324.
Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 4 februari 2019 uw schriftelijke reactie op dit advies.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrikx
Voorzitter Reizigersoverleg Brabant

Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Pagina 2 van 2

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
073 69 00 518
info@reizigersoverlegbrabant.nl
www.reizigersoverlegbrabant.nl

