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Breda, 6 februari 2015 
 
Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Bussluis Terheijdenseweg 
 
Geacht college, 
 
Sinds afgelopen september is de Belcrumzijde van het station officieel geopend. 
Reizigers en bewoners kunnen sindsdien genieten van een prachtig en 
indrukwekkend station. Met de komst van het station is ook de verkeerssituatie 
rondom het station aan de Belcrumzijde drastisch gewijzigd. Nog niet iedereen 
lijkt gewend aan de nieuwe situatie. Vooral bij de bussluis aan de 
Terheijdenseweg gaat het vaak mis – zo meldt BredaVandaag. 
  
De Terheijdensweg was voorheen een route van en naar het centrum. 
Tegenwoordig is hier een bussluis aangelegd waardoor automobilisten dienen uit 
te wijken naar de Doornboslaan of de Belcrumweg. Nu sinds 5 januari de 
onderdoorgang van het viaduct aan de Doornboslaan in Breda ook nog is 
afgesloten voor al het verkeer, betekent dit dat nog meer mensen een nieuwe 
route moeten vinden van en naar het centrum. Kortom: een nieuwe situatie 
waaraan veel mensen nog moeten wennen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
automobilisten nogal eens de bussluis inrijden. Met alle gevolgen van dien. 
De gemeente is ermee bekend dat het wel eens misgaat bij de bussluis. Volgens 
een woordvoerder van de gemeente zouden er vijf auto’s zijn geweest die zich 
stuk hebben gereden op de bussluis. 
 
BredaVandaag schrijft echter dat omwonenden aangeven dat zij het meerdere 
malen per dag meemaken dat iemand zich “kapot rijdt” op de bussluis. Deze 
mensen komen bij hen aanbellen om te verzoeken om een krik om weer weg te 
komen. Veel van deze mensen maken geen melding bij de politie. Om deze 
reden zouden deze gevallen niet bekend zijn bij de gemeente. Onderdeel van het 
probleem zou volgens BredaVandaag zijn dat te laat wordt aangegeven dat het 
betreffende wegdeel een bussluis is. Daarbij zouden enkele borden onleesbaar 
zijn bij laagstaande zon. 
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Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat er tot dusver vijf gevallen bekend zijn bij de gemeente 
waarbij iemand zijn auto heeft stuk gereden op de bussluis? Zo niet, 
hoeveel gevallen zijn er tot dusver bekend?  

2. Acht het college het aannemelijk dat er gevallen zijn waarbij mensen 
de bussluis in zijn gereden, zonder dat de gemeente hiervan op de 
hoogte is?  

3. Is het college bereid met omwonenden in gesprek te gaan om 
duidelijker in kaart te krijgen om welke aantallen het gaat? 

4. Is het college bekend met de redenen waarom mensen de bussluis in 
rijden? 

5. Is het college van mening dat de signaleringen rondom de bussluis 
helder en duidelijk zijn, ook bij laagstaande zon? Zo niet, is het college 
bereid snel passende maatregelen te nemen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Karen Vermariën 
Gemeenteraadslid SP Breda 
 
 
Bron: http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-02-05/bussluis-
terheijdenseweg-blijkt-obstakel-van-houtmarktkaliber#.VNM93c33QD8.facebook 
 


