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Advies: 

Routewijziging lijn 261 Helmond centrum 
 

 

Referentie:  21.21 

Adviesdatum:  20.07.2021  

Behandeld door: Wendy Waddilove, Procesmanager Zuidoost Brabant  

Aanvrager:   Hermes  

Aanvraagdatum: 15.07.2021 

 

 

Beste Hermes, 

 

Reizigersoverleg Brabant adviseert positief  over routewijziging van lijn 261 in Helmond centrum per 23 

augustus 2021. Met dit voorstel worden er nauwelijks reizigers gedupeerd en wordt de lijn 

aantrekkelijker voor reizigers vanuit het ziekenhuis 

Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag van 15  juli jl. 

 

Tot vorig jaar reed lijn 261 vanaf halte Piet Blomplein via de Kanaaldijk N.O., maar deze is langdurig 
afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. grootschalige (bouw)werkzaamheden. De halte bij 
Keyserinnedael is komen te vervallen, maar hier was ook al nauwelijks animo voor.  Op het Piet 
Blomplein heeft lijn 261 bovendien nog een wachttijd van 9 minuten. Reizigers vanuit het ziekenhuis 
terug naar Aarle-Rixtel, Lieshout e.v. moeten nu eerst meereizen naar het eindpunt Piet Blomplein en 
hier 9 minuten wachten waarna de terugweg pas aanvangt.  
Het voorstel is om per 23 augustus het laatste deel van de route aan te passen: 
Vertrek Piet Blomplein, Havenweg, brugje over rechts af kanaaldijk Noord West, links af de Beatrixlaan 
in om vervolgens weer op de steenweg uit te komen. 
Dan weer langs de halte Elkerliek te rijden en vervolgens Bachlaan. 
 
Reizigersoverleg Brabant vraagt Hermes op tijd te beginnen met de communicatie van bovenstaande 
routewijziging richting de reizigers. 
 
Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 17 juli a.s. uw inhoudelijke reactie op dit advies. Wij 

publiceren dit advies na twee weken op www.reizigersoverlegbrabant.nl. Als  u hier bezwaar tegen 

heeft, kunt u contact opnemen met de betreffende Procesmanager. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Jan Hendrikx, voorzitter 

Reizigersoverleg Brabant 

 

 

 


