
 

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 januari 2008 gaat een nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in.  
Buslijn 4 rijdt voortaan via de Ettensebaan met overstapmogelijkheid op de HOV- 
lijnen naar Etten-Leur. Buslijn 5 rijdt voortaan de ronde Princenhage via Dreef, 
Hovenierstraat en Mastbosstraat in de andere richting. Er komen nieuwe haltes 
aan de parallelweg Ettensebaan, Hovenierstraat, Burgemeester Sutoriusstraat en 
Flierstraat. De haltes aan de Nieuwe Heilaarstraat ter hoogte van de Pastoor van 
Spaandonkstraat en aan het Thorbeckeplein vervallen. 

Waarom deze wijzigingen
De wijzigingen komen voort uit de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota Openbaar 
Vervoer Breda en uit verzoeken van verschillende maatschappelijke organisaties uit de wijken, 
die pleitten voor een verbetering van de busverbinding tussen Heuvel/Princenhage-Zuid en  
Princenhage-Noord. Daarnaast hebben bewoners van de omgeving Flierstraat herhaaldelijk bij 
de gemeente aangedrongen om de vroegere bushalte richting stad weer aan te leggen. De 
provincie, als bevoegd gezag voor de busdiensten, heeft de wijzigingen in de Bredase bus-
routes goedgekeurd.

Het gaat om de volgende wijzigingen: 
1 Andere route lijn 4 in Princenhage-Noord 

De nieuwe route van stadsbus lijn 4 wordt Esserstraat - Nieuwe Heilaarstraat - Zuilenstraat tot 
kruispunt Adriaan Klaassenstraat - Adriaan Klaassenstraat - parallelweg Ettensebaan - Heilaar-
straat - Nieuwe Heilaarstraat - Ambachtenlaan, in één richting. De halte Nieuwe Heilaarstraat 
ter hoogte van de Pastoor van Spaandonkstraat vervalt. Aan de parallelweg van de Ettensebaan 
komt een nieuwe eind-/beginhalte. Deze halte sluit direct aan op de halten van de Hoogwaardig 
Openbaar Vervoerlijnen (HOV) op de Ettensebaan richting Etten-Leur. Daarmee ontstaan snelle 
overstapverbindingen tussen Boeimeer, Amphia Ziekenhuis Langendijk, Heuvel en Princenhage 
met Etten-Leur en diverse dorpen in de regio ten westen van Etten-Leur. Buslijn 4 rijdt vier keer 
per uur, maar ’s avonds na circa 20.30 uur twee keer per uur. 
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2 Lijn 4 in twee richtingen via Flierstraat, Burgemeester Sutoriusstraat en Hovenierstraat 
 Op het traject Flierstraat - Burgemeester Sutoriusstraat - Hovenierstraat gaat lijn 4 in twee rich-
tingen rijden. Reizigers kunnen daardoor gemakkelijk naar Princenhage-Noord reizen, met over-
stapmogelijkheid op het HOV richting Etten-Leur. Ook de binnenstad en het Centraal Station 
zijn sneller te bereiken. Om het tweerichtingen busverkeer mogelijk te maken, worden drie 
nieuwe bushaltes aangelegd: aan de Hovenierstraat bij het plantsoen ter hoogte van de  
Pannendekkerstraat, aan de Burgemeester Sutoriusstraat bij de hoek met de Vloed en aan de 
Flierstraat dichtbij de hoek Fagelstraat. De bestaande haltes in deze straten blijven in gebruik. 
Reizigers kunnen hiermee eenvoudiger richting binnenstad reizen. De halte aan het Thorbecke-
plein vervalt. De dichtstbijzijnde haltes zijn de haltes aan het Mgr. Nolensplein en de Flierstraat. 
 

3 Andere rijrichting lijn 5 
 Lijn 5 rijdt in Princenhage in één richting. De rijrichting is vanaf 6 januari 2008 exact omgekeerd 
aan de huidige route. De route wordt dan Heuvelplein - Dreef - Doelen - Hovenierstraat -  
Burgemeester Sutoriusstraat - Mastbosstraat en weer terug naar het Heuvelplein. Lijn 5 rijdt vier 
keer per uur, op werkdagen tot ongeveer 19.00 uur en op zaterdagen tussen circa 12.00 en 
17.30 uur. 

4 Hoge frequenties richting binnenstad en Centraal Station 
Reizigers richting binnenstad en Centraal Station kunnen in de Hovenierstraat en de Burge-
meester Sutoriusstraat bij dezelfde halte opstappen in bussen van zowel lijn 4 als lijn 5 richting 
binnenstad. Het aantal malen dat de bus richting de binnenstad en het Centraal Station rijdt, is 
daarmee op werkdagen verhoogd naar acht keer per uur.

Bezwaar maken
Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging in de busroutes (Wet Personen-
vervoer 2000). Klachten over de busroutes, de dienstregeling of het busnetwerk kunt u  
richten aan de provincie Noord-Brabant, Directie Economie en Mobiliteit, bureau OV & Markt, 
postbus 90151, 5200 MC ’s Hertogenbosch. 

Informatie
Voor meer informatie over dit Breda bericht neemt u contact op met de heer V. Boelen van de 
directie Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Breda, telefoonnummer (076) 529 38 93, e-mail 
vjb.boelen@breda.nl.
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