
Aan de Gemeente Berkelland, 
 
Voor deze de heer H.Onstein, 
 

                                                  Datum, 27 november 2020 

Betr: busstation Neede 

 

 

Geachte Dames en Heren, 

Op dinsdag 6 oktober 2020 hebben u en uw collega van de gemeente Berkelland op het busstation van 

Neede de hr.Coveen en ondergetekende van de Reizigersvereniging Rover gekeken naar mogelijke 

verbeteringen.  Als leden van Rover Achterhoek hebben wij in februari j.l. het college van B&W van de 

gemeente Berkelland een mail gestuurd. In deze mail hebben wij de belangen voor de OV reizigers aan 

het college kenbaar gemaakt en zien deze graag op het busstation van Neede gerealiseerd. 

• In de sociale veiligheid op en rond dit busstation kan met een goede ledverlichting in de abri's, door 

het laag snoeien en laag houden van struikgewas in de omgeving en in de straatverlichting 

verbetering worden aangebracht.  

•Het busstation vraagt om een veilig open terrein zonder donkere hoeken. In de groenvoorziening en het 
onderhoud dient hiermee rekening te worden gehouden. Ook in de lagere beplanting is er genoeg kleur, 
geur, groen te beleven en van een stukje gras is b.v. ook een bloemenweide te creëren . 
 

• Ook bebouwing/panden in de directe nabijheid van het busstation waar ‘s avonds bedrijvigheid is , 

kan goed bijdragen aan een gevoel van sociale veiligheid. Te denken valt aan: een 

bewegingscentrum, een dokterspost, een restaurant etc. 

• In de abri's moet voldoende bescherming tegen weer, wind en zon zijn. De abri's moeten extra 

ruimte bieden voor rolstoelgebruikers, rollators, kinderwagens en een zitbank hebben. 

• De abri's zullen goed schoongehouden moeten worden en bij vandalisme snel hersteld. 

• De haltepalen dienen met een duidelijk (groot) lijnnummer te worden uitgevoerd, een leesbare 

vertrekstaat te hebben en een overzichtskaart van het lijnennet. Een toegankelijk, zichtbaar, 

herkenbaar en eenduidige manier van informatie aanbieding door verschillende vervoerders 

verhoogt het reisgenot. 

• De fietsenstalling moet voorzien zijn van goede fietsenrekken waar je fiets goed in gestald kan 

worden, de fiets overdekt staat en waar scooters een aparte stallingsruimte hebben. De 

fietsenstalling heeft een bewegingssensorlamp die is ingebouwd en niet kan worden vernield. De 

gemeente verplaatst weesfietsen of kapotte fietsen na een waarschuwing naar een opslagruimte. 



• Een fietsstrook richting de fietsenstalling is voor de verkeersveiligheid op dit station wenselijk omdat 

er ook nog auto/vrachtverkeer over het busstations gebied plaatsvindt. 

• Voor mindervaliden, rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten en overige reizigers moeten de 

trottoirs goed toegankelijk zijn, voorzien zijn van gemarkeerde looplijnen en van veilige op-/ 

afgangen zijn voorzien op dit busstation. 

• Voor de buurtbus komt er een eigen halteplek met een lagere perronrand. 

• Bewegwijzering en een kaart om looproutes vanaf het busstation aan te geven, om zo kennis te 

maken met de plaats Neede en zijn bezienswaardigheden in en om Neede, is een mooie toevoeging. 

• Een drinkwatertappunt om ‘s zomers flesjes met water te vullen en een openbaar toilet, b.v. in een 

nieuw te bouwen pand, zullen de beleving van een gastvrij busstation in een leuk dorp ten goede 

komen.  

• Om de lijst met aanvullingen/verbetering af te sluiten wil ik eindigen met het voorstel om het 

busstation van Neede op te nemen in de rookvrije busstations van de toekomst. 

Met vriendelijke groet 

Ria Varenhorst 

Roverlid afd. Achterhoek 
Correspondentieadres: Postbus  2132 
                  3800 CC  Amerfoort      
  

 

 

 

 


