
Nieuwe ontwikkelingen bij Stichting Stadsvervoer HS.  

 
Met ingang van 15 december 2019, gaat het één en ander veranderen bij Stichting Stadsvervoer HS. 

 

De huidige lijn 515: 
Stichting Stadsvervoer HS verzorgt  op dit moment het lokale vervoer van lijn 515 binnen de 

gemeente Midden- Groningen. Zij doet dit met een kleine, comfortabele en goed toegankelijke 8 

personenbus. De bus wordt gereden door vrijwilligers. Gereden wordt volgens een vaste route en 

dienstregeling. De stadsbus is een onderdeel van het openbaarvervoersnet.  

Met deze stadsbus kunt u op een makkelijke en comfortabele manier binnen Hoogezand-Sappemeer 

reizen. Zo biedt de stadsbus nu een rechtstreekse verbinding naar het winkelcentrum De Hooge 

Meeren, Sappemeer en Martenshoek. Wilt u verder reizen? Dan brengt de stadsbus u naar het 

treinstation Hoogezand of een bushalte met aansluitend busvervoer naar Groningen of verder. 

 

Uitbreiding van lijn 515 met ingang van 15 december 
De huidige route van lijn 515 zal vanaf 15 december worden uitgebreid naar Sappemeer Oost, waar 

nieuwe halteplaatsen worden aangedaan bij  Compagniesterpoort, Herenstraat, Noorderstraat, 

Molenraai ( BWRI en kledingbank Maxima), Nieuw Woelwijck en de nieuwe wijk Vosholen.  

(Boomgaard) 

De huidige halteplaatsen welke lijn 515 op dit moment aan doet, zullen hier en daar aangepast of 

gewijzigd worden, terwijl een  klein aantal haltes komen ter vervallen.. ( denk hierbij vooral aan 

halteplaatsen  nagenoeg tegenover elkaar aan dezelfde weg of straat)  Ook tijden zullen worden 

aangepast/gewijzigd, maar daarover zal later meer info worden bekend gemaakt. Bij het Medisch 

Centrum aan de Erasmusweg in Hoogezand, zal  een overstapmogelijkheid zijn naar de nieuwe lijn 

516 (richting Harkstede) 

 

Uitbreiding door Stichting Stadsvervoer HS met een extra lijn 516  
De huidige lijn 44 van Qbuzz, de lijn Harkstede - Vries, via Scharmer, Kolham, Hoogezand, De 

Groeve , Zuidlaren  met als eindbestemming Vries zal worden opgeheven, en wordt na 16 december 

gedeeltelijk  overgenomen door Stichting Stadsvervoer HS.  

Stichting Stadsvervoer HS zal  met hun nieuwe lijn 516 , zes dagen per week (niet op zondag) vanuit 

Harkstede  naar hun eindbestemming in Hoogezand rijden. 

De route zal via de halteplaatsen in Harkstede, Scharmer, Kolham (dorpshuis, waar een overstap 

mogelijkheid is van en op lijn 178), Rengerslaan, Korte Groningerweg Foxhol, MFC de Klabbe in 

Foxhol, winkelcentrum Martenshoek, Kerkstraat met als eindbestemming Medisch Centrum  

Hoogezand aan de Erasmusweg gaan, waar een overstapmogelijkheid is om over te stappen naar lijn 

515, waarmee U verder door bijna geheel Hoogezand en Sappemeer kunt reizen. 

De nieuwe lijn 516 zal vanaf het Medisch Centrum o.a. de haltes winkelcentrum De Hooge Meeren 

(Reensche Compagnie), Jumbo Pleiaden en winkelcentrum Martenshoek aan doen, en via de 

Industrieweg, Kolham, Scharmer en als eindbestemming Harkstede  (Hoofdweg) hebben. 

 

Op dit moment worden voor beide lijnen door de het bestuur van Stichting Stadsvervoer HS  de laatste 

puntjes op de i gezet.  Met name de plaats van de nieuwe halteplaatsen,  de hindernissen zoals 

verkeersdrempels, betonnen bollen, paaltjes, verkeersborden  en dergelijke zullen moeten worden 

onderzocht of dit geen problemen opleveren tijdens de rit. Ook zullen de rijtijden  tussen de 

halteplaatsen goed moeten worden  onderzocht of  dienstregeling in tijd haalbaar is. Kortom, de 



coördinator van Stichting Stadsvervoer HS heeft er tot aan 15 december meer als de handen vol aan. 

Ook zullen de vrijwilliger bestuurders van de beide bussen goed geïnstrueerd moeten worden over de 

beide routes. 

De ritprijzen en dienstregelingen zullen in een later stadium openbaar worden gemaakt. Ook kunt u de 

website www.stadsvervoerhs.nl raadplegen voor meer informatie 

 

Op zoek naar vrijwilligers. 
Voor al deze nieuwe ontwikkelingen zoekt Stichting Stadsvervoer HS met spoed nieuwe vrijwilligers 

die het leuk vinden om op de 8 persoons stadsbus te rijden, met mensen om te gaan en service te 

verlenen.    

Ook dames worden graag uitgenodigd om  het vrijwilligersteam van Stichting Stadsvervoer HS te 

versterken. 

Een Rijbewijs B is voldoende. In overleg zijn de uren ( plm. 2 keer uur per week, totaal 8 uren) met 

onze coördinator in te plannen. Voor meer info zie de site www.stadsvervoerhs.nl  Ook kunt u bellen 

naar  de coördinator van Stichting Stadsvervoer HS, de heer Lucas Venema, telefoonnummer 06-

23904204.  

 

Informatieavond. 
Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk bij de Stichting Stadsvervoer HS, wordt  op 

1 oktober as. vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum De Kern, Rembrandtlaan 72/A , 9601XD te 

Hoogezand een informatieavond gehouden.  Belangstellende vrijwilliger chauffeurs en of chauffeuses 

zijn  op deze avond van harte welkom.  
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