
 
 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA HILVARENBEEK 

 

 

Hilvarenbeek,  12 oktober 2014. 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake het schrappen van de 

weekenddiensten van buslijn 143 en 142, conform artikel 44 van het Reglement van 

Orde.  

 

 

Geacht College, 

 

Het Brabants Dagblad van 11 oktober jl. en het Eindhovens Dagblad van 10 oktober 

jl. maken melding van  het schrappen van de buslijnen 143 en 142 in het weekend, 

vanaf half december 2014. 

Dat betekent dat op het traject Reusel-Tilburg en op het traject Tilburg - Best geen 

bussen rijden.  

 

Voor de leefbaarheid binnen onze gemeente zijn goede openbare vervoers-

voorzieningen noodzakelijk. Met het schrappen van de lijndiensten 142 en 143 per 

half december wordt de leefbaarheid ernstig aangetast. Dit tast ook het toerisme aan 

doordat  toeristen in het weekend bijvoorbeeld de Beekse Bergen en andere 

prachtige locaties niet per openbaar vervoer kunnen bereiken. 

 

De Gemeenschapslijst vindt een goede leefbaarheid voor onze inwoners van groot 

belang en is van mening dat de lijndiensten in het weekend, in welke vorm dan ook, 

gehandhaafd moeten bijven.  

 

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft n.a.v. bovenstaande dan ook de volgende 

vragen. 

 

1. Is het College van B&W bekend met het voornemen van Arriva om de 

lijndiensten 142 en 143 in het weekend niet meer te laten rijden?  

 

Zo ja: 

a.Welke acties heeft het College van B&W ondernomen om de lijndiensten 

142 en 143 na half december 2014 ook in het weekend te laten rijden?  

 

b. Wat zijn de resultaten van de ondernomen acties van het College van 

B&W? 

 

 



 

 

Zo nee: 

c. Welke acties gaat het College van B&W ondernemen om de lijndiensten 

142 en 143 na half december 2014 ook in het weekend te laten rijden?  

 

d.  Wil het College van B&W ook de belangenorganen hierbij betrekken, 

omdat het voornemen van Arriva nadelig is voor de leefbaarheid in de 

kernen?  

 

e. Wil het College van B&W hierover contact opnemen met de gemeenten 

Reusel-de Mierden en Oirschot? 

 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie gelet op de urgentie van deze 

kwestie. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Namens de fractie Gemeenschapslijst 

 

Silvia Bloemsma-Damen 


