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Geachte heer Van Doren, beste Eric, 

 

 

In uw brief van 21 oktober 2019 heeft u namens Gemeente Belangen Veldhoven 

vragen gesteld over de aanpassingen van de dienstregeling van het openbaar vervoer. 

Specifiek gaat het over buslijn 15 die per 15 december 2019 ingekort wordt. Hierdoor 

rijdt deze lijn straks niet meer tussen het Citycentrum en het Maxima Medisch 

Centrum. U begrijpt dit uit zakelijk oogpunt, maar betreurt dit desondanks wel. De 

volgende redenen geeft u aan: 

 Er verdwijnt een reguliere openbaar vervoersverbinding tussen het noordelijk en 

zuidelijk woongebied; 

 bereikbaarheid middels openbaar vervoer van zorgcentrum Merefelt verdwijnt; 

 het alternatief is BravoFlex, maar dat zit vooralsnog in een experimentele fase. 

 

U verzoekt ons om uw zorgen en argumenten, die u in uw brief aangeeft, onder de 

aandacht te brengen van busvervoerder Hermes/Bravo en het Tactisch 

Ontwikkelteam. Twee opmerkingen staan wat u betreft daarbij centraal; mocht op 

enig moment de voortzetting van BravoFlex op genoemde lijnvoering ter discussie 

komen, dan wel gewijzigd worden, overweeg dan in elk geval welk alternatief 

daarvoor geboden kan worden. En monitor de reizigersbehoefte in de komende jaren 

waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om de aanpassing op lijn 15 terug te draaien, 

indien uit die monitoring blijkt dat daaraan sterk toenemende behoefte is ontstaan. 

 

Wij brengen uw brief zo spoedig mogelijk na verzending van deze brief onder de 

aandacht bij Hermes/Bravo en het Tactisch Ontwikkelteam. Overigens is ons 

standpunt dat Merefelt en het noordelijk en zuidelijk woongebied van onze gemeente 

bereikbaar moet blijven met het openbaar vervoer, hetzij via Bravoflex, hetzij via een 

reguliere buslijn. Dat is ook de reden geweest om in de onlangs toegestuurde 

raadsinformatienota ‘Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer’ onder het kopje 

‘Vervolg’ de volgende tekst over de bereikbaarheid van Merefelt op te nemen: 

‘Tot slot heeft de bereikbaarheid van zorgcentrum RSZK Merefelt onze aandacht. Daar 
komt namelijk geen reguliere buslijn meer door het opheffen van het routedeel van 

lijn 15 tussen Citycentrum en Maxima Medisch Centrum (via Abdijlaan-Pastorielaan). 

BravoFlex zien wij als alternatief.’ 
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Van Hermes/Bravo hebben wij onlangs begrepen dat zij uitleg willen geven bij Merefelt 

over de werking van Bravoflex om het gebruik te stimuleren. Wij zullen dit initiatief 

ook doorgeven aan Merefelt. 

 

Wij gaan er vanuit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Erik de Ruiter Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  

 

  


