Verkeersbesluiten Bushaltes Gemert
Vervoersorganisatie Bravo (voorheen Hermes) start op 11 december 2016 met een
nieuwe dienstregeling. Vanaf die datum gaan er meer bussen rijden en zijn er nieuwe
routes bijgekomen.
De nieuwe dienstregeling betekent voor Gemert-Bakel dat er een nieuwe lijn bij komt (lijn
323) en lijnnummer 122 verandert in 322. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het
openbaar vervoer te verbeteren, is er een verzoek ingediend om een aantal nieuwe
bushaltes te realiseren. Het college van B&W heeft hiervoor op 8 november 2016 vijf
verkeersbesluiten genomen:
 2 tijdelijke bushaltes op Doonheide;
 1 tijdelijke bushalte op de Scheiweg;
 1 bushalte op de Slenk;
 1 eindbushalte op de Slenk nabij Morgen;
 2 bushaltes op de Burgemeester de Bekkerlaan.
Op de Peeldijk en in Elsendorp komen ook bushaltes. Hiervoor is de provincie de
verantwoordelijke partij als het gaat om verkeersbesluiten omdat deze aan de provinciale
weg liggen.
Bezwaar
Als u het met (één van) deze besluiten niet eens bent, kunt u binnen zes weken na publicatie
in de Staatscourant (15 november 2016) bezwaar maken bij het college van burgemeester
en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het
bezwaarschrift laat u weten tegen welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen
waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het
bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is
voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.
In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een
afspraak maakt. Op www.gemert-bakel.nl maakt u een afspraak op een moment dat het u
uitkomt. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen (0492) 378 500.

