
  
  

Aan het College van B&W  

Postbus 12345  

5200 GZ ’s-Hertogenbosch  

  

’s-Hertogenbosch, 24 mei 2017  

  

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Pilot Nachtbusnet’   

Geacht College,  

Op 10 mei jl. ontvingen wij uw raadsinformatiebrief over de Pilot Nachtbusnet. Tot onze verbazing 

lazen wij in uw brief dat u de 3-jarige pilot na slechts 50 weken al stopt. Dit zonder dat het 

nachtbusnet een serieuze kans van slagen heeft gehad. Het afgelopen jaar hebben namelijk we 

namelijk niet één moment een actieve communicatiecampagne voorbij zien komen om het  

Brabantse Nachtbusnet te promoten. Ook bereiken ons geluiden dat de bussen tussen ’s- 

Hertogenbosch en Eindhoven meerdere malen helemaal niet gereden hebben op de vrijdagavonden.   

D66 wil dat ’s-Hertogenbosch niet alleen overdag per openbaar vervoer goed bereikbaar is, maar ook 

in de nacht. De gemeenteraad nam daarom op 16 juni 2015 een motie ‘Nachtbussen’ aan waarin 

werd uitgesproken dat een goed netwerk van openbaar vervoer in de nacht van wezenlijk belang is 

voor o.a. de leefbaarheid en economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch. De gemeente zou 

meedoen aan een driejarige pilot, voor € 10.000 per jaar. Na nog geen jaar wordt nu de stekker er al 

uitgetrokken, dat stelt ons teleur en brengt ons tot de volgende vragen:   

1. Klopt het dat de pilot enkel op basis van gegevens van de weken 1 t/m 49 in 2016 is gestopt?  

2. Is het college het met D66 eens dat de afspraak was dat de pilot 3 jaar zou duren en niet 50 

weken?  

3. In hoeverre is gedurende de pilotfase het nachtbusnet actief gepromoot door de betrokken 

partijen in het algemeen en door de gemeente 's-Hertogenbosch in het bijzonder?  

4. Hebben gedurende de gemeten 50 weken in 2016 op alle trajecten altijd nachtbussen 

gereden? Of zijn er perioden geweest dat bijvoorbeeld tussen 's-Hertogenbosch en 

Eindhoven en/of andere trajecten helemaal geen nachtbussen hebben gereden?  

5. Bent u bereid zich in te zetten om met alle betrokken partijen alsnog de 3-jarige pilot af te 

maken?  

6. Mocht u gegronde redenen hebben om zich hiervoor niet te willen inzetten bent u dan wel 

bereid om bij grootschalige evenementen (zoals carnaval, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Jazz in 

Juketown, Theaterfestival Boulevard) alsnog nachtbussen in te zetten naar Eindhoven, 

Utrecht en Oss?  

  

Met vriendelijke groet,  

Robbert van Schaik - Commissielid ROB  

René van den Kerkhof - Raadslid D66  


