
 

 

 

 

 

 

 
 

’s-Hertogenbosch, 9 maart 2022 
 
 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: Het mogelijk verdwijnen van Lijn 19, de ‘Breda Bus’ 
 
 
Geacht college, 
 
Lijn 19 rijdt van Hulst Busstation via Clinge, Nieuw-Namen en Antwerpen naar Breda Centraal 
Station. In de volksmond ook wel de ‘Breda bus’ genoemd, die sinds de watersnoodramp in 1953 
bestaat. Deze lijn is de enige Nederlandse lijn die zowel het begin- als eindpunt in Nederland 
heeft, met een tussenhalte in België. Lijn 19 is een belangrijke rechtstreekse verbinding tussen 
Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. Daarom is deze lijn vooral populair bij studenten uit 
Zeeuws – Vlaanderen. Lijn 19 maakt het voor hen mogelijk om in Breda (of Tilburg) te gaan 
studeren.  
 
De ‘Breda Bus’ wordt ook geregeld gebruikt door Zeeuwen voor een gezellig dagje winkelen in de 
mooie binnenstad van Breda. Daarnaast is deze lijn 19 geschikt voor mensen die minder valide 
zijn. De bus is toegankelijk en er is geen overstap. 
 
In de plannen voor het openbaar vervoer na 2024 komt de huidige lijn 19 niet meer voor. Deze 
beslissing heeft veel negatieve gevolgen voor Brabant! 
 
Hierover hebben wij daarom voor u de volgende vragen: 
 

• Bent u met het CDA Brabant eens dat de ‘Breda bus’ van grote maatschappelijke waarde 
is voor Zeeuws-Vlaanderen en dat deze verbinding cruciaal is voor veel jongeren uit 
Zeeuws-Vlaanderen die studeren, werken en/ of sporten in Brabant? 

• Wat vindt u van het voorstel van de provincie Zeeland om de bus niet verder dan 
Antwerpen te laten rijden, waarvandaan studenten de trein naar Nederland kunnen 
nemen, maar geen gebruik kunnen maken van hun studentenreisproduct? 

• Bent u met het CDA Brabant eens dat het onredelijk is om Nederlandse studenten te 
laten opdraaien voor hun reiskosten, terwijl eigenlijk voor hen een studentenreisproduct 
beschikbaar moet zijn? 

• Welke mogelijkheden ziet u om lijn 19 in stand te houden? 

• Bent u bereidt om het maatschappelijk belang van lijn 19, de ‘Breda bus’ te benadrukken 
bij het provincie bestuur van Zeeland als ook de betreffende gemeenten zodat deze voor 
de toekomst behouden kan blijven? 

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA fractie, 
 
 
Coen Hendriks 


