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Gemeente Hoeksche Waard  
t.a.v. college van B&W / de heer H. van Waveren 
Postbus 2003  
3260 AE OUD-BEIJERLAND  
cc. de heer J. Zevenbergen en mevrouw C. Mostert 
 
Oud-Beijerland, 22 november 2022 
 
Betreft: ongevraagd Advies openbaar vervoerverbinding HWwerkt! 

 
Onze referentie 2022-09 
 
 
 
Geacht college,  
 
Geïnitieerd door onze werkgroepen Mobiliteit en Werk & Inkomen, en ondersteund door de volledige 
adviesraad adviseren wij u ongevraagd inzake ‘’HWwerkt! en openbaar vervoer’’ als volgt: 
 

1. Aanleiding 

Tijdens een werkbezoek van leden van de ASDHW aan HWwerkt! werd door medewerkers van HWwerkt! 
opgemerkt dat de bereikbaarheid van deze instelling via het openbaar vervoer te wensen overlaat. 
Alleen in de ochtend- en avondspits zou het openbaar vervoer dichtbij stoppen. Op andere momenten 
moeten de werknemers ver lopen. Enkele honderden meters.  
Bij HWwerkt! werken veel mensen met een handicap en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 
hen is het openbaar vervoer van groot belang. 

 
2. Huidige situatie 

In de ochtendspits op werkdagen hebben de buslijnen 160 en 172 een halte vlakbij HWwerkt! op de Jan van 
der Heijdenstraat in Oud-Beijerland. Bus 160 (Zuidplein-Goudswaard) stopt daar elk half uur van 06.26 tot 
08.26 uur.  
Bus 172 (sneldienst Zuidplein- Oud Beijerland [stopt niet op busstation Reedijk] stopt daar elke 20 minuten 
van 07.00 tot 09.02 uur). 
In de avondspits op werkdagen hebben de buslijnen 163 en 172 een route met een halte op de Jan van der 
Heijdenstraat in Oud-Beijerland, vlakbij HWwerkt! 
Bus 163 (Oud- Beijerland - Rotterdam Lombardijen) stopt daar van 16.06 tot 18.34 elk half uur. 
Bus 171 (sneldienst Oud-Beijerland-Zuidplein [stopt niet op busstation Reedijk] stopt daar elke 20 minuten 
van 16.10 tot 18.11 uur. 
Op andere tijdstippen moet men, om met het openbaar vervoer vanaf HWwerkt! of naar HWwerkt! mee te 
kunnen, zeker 12 minuten lopen naar/van een bushalte Poortwijk Noord. 
 
Conclusie: Om vanuit alle kernen in de gemeente Hoeksche Waard naar HWwerkt! te komen is er op z’n 
zachtst gezegd geen sprake van optimale verbindingen. 

 
3. Advies 

De Adviesraad is van mening dat het dringend gewenst is dat de werknemers van HWwerkt! (mensen met 
een handicap en/of afstand tot de arbeidsmarkt) een betere verbinding krijgen naar hun werkplek. Dit 
sociale aspect van openbaar vervoer is op dit punt onderbelicht gebleven. 
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De ASDHW stelt daarom voor met ingang van 9 januari 2023 (eerstvolgende wijziging dienstregeling) op 
werkdagen buslijn 163 standaard via de Jan van der Heijdenstraat in Oud-Beijerland te laten rijden. 
Daarmee ontstaat in de spitstijden een half uursverbinding, en daarbuiten een uursverbinding van 
HWwerkt! naar alle kernen in de gemeente Hoeksche Waard. 
Met dit voorstel worden inwoners van Poortwijk in Oud-Beijerland niet benadeeld. Zij behouden in ruim 
voldoende mate openbaar vervoer verbindingen naar alle kernen. 
 
De heer J. Zevenbergen en mevrouw C. Mostert zijn tevoren op de hoogte gesteld van dit advies.  
 
Graag vernemen wij spoedig uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard  
 
was getekend 
J. Stuurman     D.M. Gaasbeek  
voorzitter     secretaris  
 
N.B. Graag uw reactie op: secretariaat@asdhw.nl  
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