
Uitbreiding per 15 december 2019 van lijn 515. 
 
Sinds december 2014 wordt het lokale vervoer van personen binnen Hoogezand  
en Sappemeer verzorgd door de Stichting Stadsvervoer HS. 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. Reserveren is niet mogelijk. 

 
Uitbreiding van lijn 515: 

Met ingang van 15 december 2019 wordt de bestaande lijn 515 uitgebreid. Vanaf 
deze datum rijden we ook naar Sappemeer Oost, waar o.a. nabij Molenraai  
(BWRI en kledingbank Maxima), Nieuw Woelwijck en in de wijk Vosholen  

(Boomgaard) nieuwe haltes geplaatst zullen worden.  
De halteplaatsen welke lijn 515 tot 15 december 2019 aandeed, zullen hier en 

daar aangepast of gewijzigd worden, terwijl een klein aantal haltes komen te 
vervallen. Ook de rijtijden/ dienstregeling zullen worden aangepast/gewijzigd. 
Zie hiervoor de website: www.stadsvervoerhs.nl  

Stichting Stadsvervoer HS zal met de uitgebreide lijn 515 , zes dagen per week, 
van maandag t/m zaterdag rijden en tevens op koopzondagen in winkelcentrum 

de Hooge Meeren. 
 
Langs de route van de stadsbus kunt u bij elke halte in (d.m.v. hand opsteken) 

en uitstappen. Geef op tijd aan de chauffeur aan waar u wilt uitstappen. De 
chauffeur mag niet van de vastgestelde route afwijken. 

In de bus mag een rollator en een kinderwagen mee! Hoewel de bus 
ingericht is op het vervoer van invalidenwagens en scootmobielen heeft het 
bestuur van Stichting Stadsvervoer HS besloten in verband met de tijd, dit niet 

toe te staan. Deze personen kunnen gebruik maken van het WMO-vervoer! 
 

Met de stadsbus kunt u op een makkelijke en comfortabele manier binnen 
Hoogezand en Sappemeer reizen. Zo biedt de stadsbus 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. Bij het Medisch Centrum Hoogezand- Sappemeer aan de 
Erasmusweg, is er een overstapmogelijkheid naar de nieuwe lijn 516, welke 

vanuit  Hoogezand,  langs Foxhol, Kolham, Scharmer, als eindbestemming 
Harkstede heeft. Vanuit Harkstede met als eindbestemming het Medisch Centrum 
Hoogezand- Sappemeer, rijden we door Foxhol. 

 
Voor slechts €2,-koopt u bij de chauffeur een retourkaartje. De OV kaart is niet 

geldig. Kinderen t/m 3 jaar reizen gratis mee. Per betalende passagier, kunnen 
er ook 3 kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis meereizen. Betaal met gepast geld. 
Biljetten van €10,- en hoger behoeven niet te worden geaccepteerd. 

 

     ”Stap in, en rijd met ons mee.” 

 
               Website: www.stadsvervoerhs.nl , Email.: info@stadsvervoerhs.nl , 
               Telefoonnummer coördinator: 06-23904204 
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