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Naar aanleiding van de besprekingen in de commissievergadering van 12 maart jongstleden is besloten dat 

het college graag tegemoet wil komen aan een dringend verzoek van omwonenden van de huidige bushaltes 

op de Rustenburgerlaan. Omwonenden ervaren, vanwege de slechte staat van de bushaltes, flinke overlast 

van trillingen bij het in en uitrijden van de bushaltes door de bussen.  

Het werken met kleine ingrepen, waarbij met regelmaat losliggende stenen in de haltekom worden 

vastgelegd is niet meer mogelijk vanwege de huidige staat van de fundering.  De fundering gaat steeds meer 

stuk en de stenen komen steeds losser te liggen. Er is daarom gekozen om op korte termijn deze fundering en 

toplaag te vervangen.  

Om de leefbaarheid in de buurt rondom de haltes te verhogen wordt nu onderhoud aan de haltes te 

gepleegd.  

Naast het nu tijdelijk verbeteren van de huidige haltes  is een herinrichting van de bushaltes 

Rustenburgerlaan voorzien. Het college heeft hiertoe een startnotitie bushaltes Rustenburgerlaan vastgesteld 

die is besproken in de commissie Beheer d.d. 12 maart.  De staat van de haltes is echter zodanig dat niet op 

de definitieve herinrichting kan worden gewacht totdat een zorgvuldig proces is afgerond. 

Bij de aanpak van de herinrichting van de bushaltes wordt een zorgvuldig traject doorlopen om alle 

betrokkenen in te lichten, het gesprek aan te gaan en de herinrichting goed vorm te geven. Dit vergt tijd om 

het zorgvuldig te doen.  

Deze argumentatie, tezamen met de al genoemde groter wordende trilling overlast heeft ons doen besluiten 

om op korte termijn een grotere herstelingreep plaats te laten vinden. De ingreep staat gepland  voor eind 
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april. Deze ingreep heeft verder geen invloed op het proces rondom de herinrichting van de bushaltes, is 

alleen ter verlichting van de overlast en verbetering van de leefbaarheid van de omwonenden op korte 

termijn. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                                   de burgemeester 

 

 

 
 


