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Oudleusen, 18 december 2017 

 
 
 
Per 11 december is de route van de buurtbus Vechtdal gewijzigd. Het was niet langer 
verantwoord voor de vrijwillige chauffeurs, met name ’s ochtends en ’s avonds in de spits 
onder enorme tijdsdruk te moeten rijden. Een goed uitgangspunt, vinden wij. Helaas 
ontstaat door de wijzigingen een ander onveilig knelpunt, waarin de veiligheid van de 
buurtbus en de reizigers ernstig in het geding is. Ons uitgangspunt is, dat veiligheid gaat 
voor snelheid. We zijn heel blij met de buurtbus en dat blijkt ook uit de vele reizigers. 
Het is een succes. Daarover alleen maar lof!  
 
De halte bij de kerk in Oudleusen is opgeheven en is verplaatst naar de kruising 
Dennenkamp -  G.W. Spiegelstraat. Er is daar onvoldoende ruimte om veilig te stoppen, 
om veilig in te stappen of veilig uit te stappen. Er rijdt veel verkeer uit het buitengebied 
via de Dennenkamp richting de N340 naar Zwolle, Hardenberg of Raalte. Daarbij is het 
een druk kruispunt voor de basisschoolkinderen. Daarover is zelfs in samenwerking met 
de school, verkeersouders, gemeente, politie, Veilig Verkeer en Plaatselijk Belang 
Oudleusen een convenant gesloten, om niet meer op de Dennenkamp in – en uit te 
stappen, vanwege de veiligheid… Dat de senioren uit Oudleusen nu veel verder moeten 
lopen naar de buurtbushalte, is een bijkomend probleem als ook de geparkeerde fietsen.  
 

1. Bent u het met ons eens, dat de bushalte op deze plek voor onveilige situaties 
zorgt? 
 
Met de vereniging buurtbus Vechtdal is afgesproken dat er beslist geen halte 
wordt gerealiseerd ter hoogte van de aansluiting Dennenkamp –  
G.W. Spiegelstraat. 
De verkeersveiligheid moet op betreffende aansluiting zijn gewaarborgd, vooral in 
verband met nabijgelegen basisschool De Cazemier. 
De gemeente heeft samen met basisschool de Cazemier, plaatselijk belang 
Oudleusen en Veilig Verkeer Nederland een convenant opgesteld. In dit convenant 
zijn afspraken gemaakt over halen en brengen en het waarborgen van een veilige 
schoolomgeving.  
De buurtbus zal in de huidige situatie (tijdelijk) ter hoogte van de Dommelerdijk – 
Schoolstraat moeten halteren. 
 

2. Wilt u in overleg gaan met het bestuur van de Buurtbus Vechtdal om een veiliger 
in- en uitstapplek te kiezen of te maken?  
Als suggestie geven wij mee om een in- en uitrijhaven te maken, waar je veilig 
kunt wachten en je fiets goed kunt parkeren (zoals bij de schuilhut 
Dommelerdijk).  
 
De nieuwe buurtbusroute is per 11 december 2017 ingegaan en gaat niet meer 
langs de kerk te Oudleusen. De nieuwe route is medio 2017 afgestemd met 
provincie en vervoerder. 
Wij gaan nogmaals in gesprek met de vereniging buurtbus Vechtdal en vervoerder 
over de buurtbusroute. We onderzoeken of de route op korte termijn aangepast 
kan worden, met behoud van de uurdienst, waarbij de kerk in Oudleusen weer als 
buurtbushalte wordt aangedaan. 
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3. Wilt u ons informeren over de voortgang?  
 

Wij informeren u over de voortgang. 
 
Nogmaals, bij ons gaat veiligheid voor snelheid en het is niet voor niets, dat  
Plaatselijk Belang Oudleusen heeft aangegeven, dat zij niet verantwoordelijk wil zijn voor 
deze onverantwoorde keuze.  
 
 
Janine Schiphorst 
 
 
 


