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Mechelen, 4 april 2017 
 
Betreft: Busstation Gulpen 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Fractie Franssen wil nadrukkelijk uw aandacht vragen voor het busstation in Gulpen. Van 
meerdere reizigers, omwonenden en buschauffeurs hebben ons opnieuw signalen bereikt 
van overlast. De wachtruimte van het busstation is dagelijks bezaaid met afval en stinkt 's 
ochtends naar sigaretten en hasj. Daarnaast is er ook al meerdere keren melding hiervan 
gemaakt bij de gemeente om de overlast aan te pakken. Reizigers, buschauffeurs en 
omwonenden maken ook melding van overlast in de avond en een gevoel van onveiligheid 
voor wachtenden reizigers op het busstation in Gulpen. 
 
Dit heeft wel geresulteerd in een grote schoonmaak en het dagelijks schoonmaken van de 
wachtruimte en het busstation. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd om meer 
handhavend op te treden. De overlast van rokende/blowende jongeren is nog steeds 
aanwezig. Deze situatie leidt tot een gevoel van onveiligheid op en rondom het busstation. 
Meerdere reizigers hebben daarnaast de indruk dat er wordt “gedeald”  
 
Wij willen u daarom de volgende vragen stellen: 
 
1. Deelt u de zorgen van reizigers en chauffeurs over het onveiligheidsgevoel op het 
busstation? 
 
1.Welke acties heeft u ondernomen om de situatie op en rondom het busstation in Gulpen 
aan te pakken? 
 
2. Hoe vaak is er na de toezegging aan Arriva handhavend opgetreden op en rondom het 
busstation? 
 
3. Hoe vaak en op welke momenten vindt er controle plaats door de handhavers op het 
busstation in Gulpen? 
 
4. Hoe vaak en voor wiens rekening wordt de wachtruimte schoongemaakt?  
Subvraag: wat zijn de schoonmaakkosten en kunnen deze op de overlastgevers worden 
verhaald? 
 
5. In de wachtruimte van het busstation is er sprake van cameratoezicht. Worden deze 
camerabeelden gebruikt om de overlastgevers aan te pakken en zo neen, kunt u dit alsnog 
gaan inzetten? 
 

 



 
  
 

6.Bent u voornemens om andere veiligheidsmaatregelen te nemen om het 
onveiligheidsgevoel te verminderen? 
Subvraag: zo ja, welke maatregelen en zo neen, waarom niet? 
 
Fractie Franssen vindt een schoon en veilig busstation van zeer groot belang. Wij verzoeken 
u daarom om inzichtelijk te maken welke acties u onderneemt en op welke wijze u de 
veiligheid /het veiligheidsgevoel wilt verhogen. 
 
Uw beantwoording zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie Franssen 
 


