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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Fractie FRANS heeft met inwoners van Portland gesproken en zij wezen op het ontbreken van een 
abri op de portlandse baan (halte regenboog). Deze abri was toegezegd aan diverse bewoners, maar 
is tot op heden nimmer geplaatst. Het gevolg is dat bewoners die gebruik willen maken van het 
openbaar vervoer bij slecht weer in de kou en regen staan te wachten. De fractie FRANS heeft als 
gevolg van deze signalen de volgende raadsvragen voor de wethouder. 
 
 
Raadsvragen 
 
Vraag 1. Wat is de reden dat hier nimmer een abri geplaatst is?  
 
Antwoord:  
Er is door de gemeente geen toezegging gedaan dat er een abri geplaatst zou worden. De gemeente 
gaat namelijk niet over het plaatsen van abri’s, dit valt onder de bevoegdheid van de RET. Op verzoek 
van bewoners is een uitvraag gedaan bij de RET of zij bereid waren om een abri te plaatsen op deze 
locatie. De RET was op het moment van uitvraag daartoe niet bereid.  
 
Vraag 2. Kan dit alsnog gerealiseerd worden? 
 
Antwoord:  
Bij de RET is navraag gedaan of zij alsnog bereid zijn om een abri op deze locatie te plaatsen. Op dit 
moment heeft de RET geen abri op voorraad staan en plaatst zij ook geen nieuwe abri’s. Dit vanwege 
de huidige financiële situatie in het openbaar vervoer en bij de RET. Wel is toegezegd dat deze locatie 
op de lijst wordt gezet voor het eventueel plaatsen van een abri in de toekomst. Als het financieel 
beter gaat wordt het verzoek dan opnieuw overwogen.  
 
 
 



  
  
 
 
 
  
  

 
Vraag 3. De abri aan de overkant van de weg is onverlicht. Mijn verzoek is zsm verlichting aan te 
brengen. Graag verneem ik wanneer dit gerealiseerd kan zijn of wat de bezwaren zijn om dit niet te 
doen.  
 
Antwoord:  
De betreffende abri beschikt al over verlichting deze is echter defect. De door de RET gecontracteerde 
beheerder van de abri’s is op locatie wezen kijken om na te gaan of de verlichting gerepareerd kon 
worden. Het blijkt echter niet aan het technische deel van de abri te liggen dat de verlichting niet werkt 
maar aan een storing in de kabel die de abri voedt. Dit kan/mag alleen door firma Stedin worden 
opgelost. Door de onderhoudspartner is een melding gemaakt bij Stedin voor reparatie. Hierdoor is er 
geen planning te geven wanneer de verlichting wordt hersteld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 


