
Vragen over 
openbaar vervoer 
ONDERBANKEN- De raadsleden 
van Arnhem, Cremers en Lindner heb
ben aan het college van B en W schrif
telijke vra~en gesteld over het open
baar vervoer in Bingelrade. In hun 
briefschrijven zij: 
'De kern Bingelrade is, voor wat be
treft werk, scholen, koopgedrag en 
ook clutuur, voor een groot gedeelte 
georienteerd op de gemeente Brunssum 
en Heerlen. 
Na het wegvallen van lijn 70 van het 
VSL (Brunssum-Jabeek) is het busver
keer voor de kern Bingelrade nog 
slechter geworden dan voorheen en dat 
geldt ook voor de kern Jabeek. 
Op werkdagen is het onmogelijk om 
met openbaar vervoer voor 9.30 uur in 
Brunssum te komen, tenzij men de 
eerste bus van 7.10 uur neemt. Dit laat
ste is voor schoolgaande kinderen en 
mensen die in Brunssum werken prak
tisch ondoenlijk, aangezien de scholen 
en ook de meeste winkels om 8.30 en 
9.00 uur opengaan. 

Op zaterdagen is de toestand nog er
ger, omdat de eerste bus dan pas om 
11.10 uur vertrekt, wat o.a. voor win
kelpersoneel enorme problemen geeft. 
(Dit probleem op zaterdagen geldt 
trouwens ook voor de verbinding ;net 
Sittard- le bus om 11.50 uur). 
Voor ouderen en minder-validen zijn 
de hierboven omschreven toestanden 
helemaal ondoenlijk, omdat zij zich te 
voet, ook i~ winterse omstandigheden, 
naar de emge bushalte moeten bege
ven, waar,van de loopafstand 1250 m 
kan bedragen. 
Naar aanleiding van de hierboven om
schreven problemen stellen wij u de 
volgende vragen: 
1. Is het college op de hoogte van deze 
ernstige situatie? 
2. Is het college het met onze fraktie 
eens, dat aan deze onhoudbare toe
stand onmiddellijk een einde dient te 
komen? 
3. Is het college be reid ander vervoer in 
te zetten indien de problemen niet di
rekt in overleg met het VSL kunnen 
worden opgelost? 
4. Welke maatregelen denkt het college 
te nemen om de 4 kernen onderling, 




