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Geachte fractie,
U heeft vragen gesteld over buslijn 155. Dit naar aanleiding van de behandeling van het
Vervoerplan Concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 op maandag 23 april 2018 door de
Provinciale Staten, waarin het voorstel is om buslijn 155 te laten vervallen. Hieronder gaan
wij op uw vragen in:
1.

Is het college op de hoogte van het opheffen van busverbinding 155 per 1 juni 2018
in het provinciaal vervoerplan.
Ja, daar zijn wij van op de hoogte. De lijn vervalt overigens niet per 1 juni 2018, maar
per 22 juli 2018.

2.

Zo ja welke acties heeft het college ondernomen om de busverbinding 155 in stand te
houden?
Wij hebben overleg gevoerd met Connexxion en PNH over dit onderwerp en daarbij
uitdrukkelijk gepleit voor behoud van buslijn 155. Ook hebben wij een zienswijze op
het vervoerplan ingediend. Daarin hebben wij zowel gepleit voor behoud van lijn 155
als voor buslijn 164. Deze zienswijze heeft er mede toe geleid dat Connexxion het
voorstel heeft gedaan om buslijn 164 te handhaven tijdens de spitsperiodes. Voor
buslijn 155 is geen voorstel gedaan en het blijft uitgangspunt van Connexxion dat
deze komt te vervallen, ook na nogmaals aandringen vanuit de gemeente Bergen.

3.

Zo nee is het college voornemens om eventueel in samenwerking met de bewoners
activiteiten te ondernemen om bij de provincie er op aan te dringen dat alsnog een
rechtstreeks laagdrempelige openbaar vervoersvoorziening tussen Alkmaar en de
kern Schoorl wordt gerealiseerd?
Wij zijn van mening dat wij een uiterste inspanning hebben gedaan om buslijn 155 te
handhaven.

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00
Fax (072) 888 01 00

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rienk van der Meer, beleidsmedewerker
van het team Beleid en beheer (CWV) via telefoonnummer 088 909 7653. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 18uit01791 vermelden?
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,

mr. M.N. Schroor
secretaris
1

drs. H. Hafkamp
burgemeester
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Schriftelijke vragen
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde
Fractie

: CDA
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Aan de voorzitter van de raad,
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18 april 2018
verdwijnen busverbinding 155 Schoorl - Alkmaar

Toelichting

Bewoners van Schoorl maken zich zorgen de bereikbaarheid van
het Centrum van Schoorl per openbaar vervoer bij mogelijke
opheffing van buslijn 155 per juni 2018. Maandag 23 april a.s. zal
Provinciale Staten een besluit nemen over het Vervoerplan
waaronder het voortbestaan van buslijn 155.
Dat uit de 0-meting 2016 naar de dienstverlening in de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo naar voren komt dat het
openbaar vervoer in onze gemeente een aandachtspunt is. Onze
burgers waarderen de verbinding van het openbaar vervoer
minder dan vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde.

Vragen

Openbaar vervoer en met name een busverbinding is een
laagdrempelige voorziening voor inwoners van alle leeftijden om
het contact met de (stedelijke)voorzieningen buiten de kern in
stand te houden
Dit brengt ons tot de volgende vragen.
1. Is het college op de hoogte van het opheffen van
busverbinding 155 1 juni 2018 in het provinciaal
vervoerplan.
2. Zo ja welke acties heeft het college ondernomen om de
busverbinding 155 in stand te houden?
3. Zo nee is het college voornemens om eventueel in
samenwerking met de bewoners activiteiten te
ondernemen om bij de provincie er op aan te dringen dat
alsnog een rechtstreeks laagdrempelige openbaar
vervoersvoorziening tussen Alkmaar en de kern Schoorl
wordt gerealiseerd?

Naam en ondertekening

Namens de fractie van het CDA,
Wilma Grooteman
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