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Postadres: 
Gemeente Almelo 
Postbus 5100 
7600 GC  Almelo 
 
Bezoekadres: 
Haven Zuidzijde 30 
7607 EW Almelo 
 

telefoon: (0546) 54 11 11 
e-mail:    gemeente@almelo.nl 
internet:  www.almelo.nl 

 
BTWnr. 
NL 0015 84 108 B 01 

Bank: BNG Bank, Den Haag 
         NL56 BNGH 028 50 00 187 
         BIC Code: BNGHNL2G 

Geachte heer Van Heek,  
 
In uw brief van 5 maart j.l. heeft u een aantal vragen gesteld met betrekking tot de stand van 
zaken ten aanzien van eventuele verlegging van de route van lijn 95 (v/h 80) door de 
Aalderinkshoek ter vervanging van de huidige lijn 525. U heeft concreet  de volgende vragen 
gesteld: 

1. Wat is precies de stand van zaken van bovengenoemd overleg? Onze indruk is dat er 
weinig vooruitgang is, maar hopelijk hebben we dat mis? 
Antwoord: Er is wel degelijk voortgang, Keolis werkt momenteel aan een concreet 
onderzoeksvoorstel. 

2. Bent u bereid om een draagvlakonderzoek en/of een haalbaarheidsonderzoek uit te 
voeren, om het overleg concreet verder te brengen? Zo ja, op welke termijn? 
Antwoord: Keolis zal met medewerking van de provincie en de gemeente Almelo 
zorgdragen voor uitvoering van het onderzoek. Hierover is inmiddels op ambtelijk niveau 
overleg gevoerd. Keolis zal haar onderzoeksvoorstel binnen enkele weken op tafel leggen. 
In het onderzoeksvoorstel zullen de volgende aspecten worden meegenomen: 

a. Onderzoek naar de vervoerwaarde van lijn 95 (80) bij routering door de 
Aalderinkshoek in vergelijking met de vervoerwaarde van de huidige lijn 525; 

b. Ontwerp en kostenraming van de benodigde infrastructurele-aanpassingen in de 
wijk en  de verbinding naar de Wierdensestraat, inclusief een veilige aansluiting 
op de Wierdensestraat; 

c. Draagvlak onder wijkbewoners over vervanging van lijn 525 door lijn 95 en de 
beoogde route van lijn 95; 

d. Prognose ten aanzien van de continuïteit van de dienst van lijn 95 in de komende 
jaren, qua dienstregelingsdagen/tijden en frequentie; 

e. Kosten van het onderzoek en kostenverdeling tussen de betrokken partijen, 
waaronder de gemeente Almelo. 

3. In welk stadium zou u de gemeenteraad willen betrekken bij deze beleidsdiscussie? De 
gemeenteraad is immers bij uitstek het bestuursorgaan dat lokale belangenafwegingen 
maakt. 
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Antwoord: Het college zal het onderzoeksvoorstel van Keolis ter kennis brengen van de 
gemeenteraad, inclusief een dekkingsvoorstel voor de aan de gemeente toe te rekenen 
kosten. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Almelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 


