
BUURTBUS BRUCHTERVELD – EBBENBROEK

Wijzigingen in route en routetijden per 1 december 2014.

Aan de inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek.

Het bestuur van de Buurtbusvereniging Bruchterveld – Ebbenbroek heeft in overleg met
Plaatselijk belang Kloosterhaar besloten om de huidige route iets aan te passen waardoor er
meer mogelijkheden komen voor passagiers uit Kloosterhaar en ook uit Bruchterveld.

In Kloosterhaar is een onderzoek gedaan waarbij de inwoners is gevraagd of er interesse
bestaat voor het gebruik van de buurtbus uit Bruchterveld.
Dat bleek zo te zijn, argumenten waren o.a.

- betere aansluiting op schooltijden dan momenteel met de lijnbus.
- voordeel is dat de buurtbus voor de deur bij Clara en ziekenhuis stopt.

Ook denken wij dat inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek er profijt van kunnen hebben,
zo komt er een aansluiting op de lijndienst bus naar Almelo vanuit Kloosterhaar.

Na overleg met Syntus en Gemeente is nu besloten een proef te starten.

De nieuwe route en routetijden gaan in op maandag 1 december 2014.

Vanuit Bruchterveld gaat de buurtbus zijn bekende route starten maar aangekomen bij
Loonbedrijf Altena op de Verlengde Broekdijk wordt een uitstapje gemaakt naar
Kloosterhaar. We rijden de Verlengde Broekdijk af, dan door de Dorpsstraat in Kloosterhaar,
en aangekomen bij de rotonde (N343 / N341) keren we om en rijden we dezelfde weg weer
terug. Aangekomen bij Altena gaan we de Emtembroekerdijk weer op en hervatten de
bekende route.

Uiteraard heeft dit consequenties voor de aankomst- en vertrektijden. We hebben in
onderstaand schema de nieuwe tijden per 1 december vermeld.

Buurtbus Bruchterveld - Ebbenbroek 598 momenteel* per 1-12-2014*

SPIBO Bruchterveld vertrektijd 07:10 uur 07:05 uur
Bruchterveld – halte dorpshuis 07:12 07:07
Breeslootdijk – halte Meijerink 07:10
Kloosterhaar – rotonde 07:15
Ebbenbroek - halte dorpshuis 07:17 07:19
Kuilenweg – Ebbenpad 07:21
Evenementenhal 07:26
Ziekenhuis – halte hoofdingang 07:28 07:28
Station – halte buurtbus 07:30 – 07:35 07:30 – 07:35

verdere route en tijden blijven gelijk (zie dienstregeling).

* deze tijden gelden voor elk uur zoals genoemd in de Syntus dienstregeling



Verder willen wij u nog melden dat medio 2015 de Buurtbusvereniging de beschikking krijgt
over een nieuwe bus. Op dat moment zal ook de OV-chipkaart in gebruik worden genomen.
Om al onze passagiers vertrouwd te maken met de OV-chipkaart zal ruim voor die tijd, in
Bruchterveld, een presentatie gehouden worden door de provincie en Syntus.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijzigingen.

Mocht u nog aanvullende informatie willen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Namens het bestuur van de Buurtbusvereniging

Ed Vink,
Secretaris buurtbusvereniging
Bruchterveld – Ebbenbroek.

Tel: 0523-232797
E-mail: buurtbusbveld@xs4all.nl


