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Vervoer binnen de gemeente Langedijk / motie Senioren Langedijk en Groen Links

Inleiding
In de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad op 17 juli 2018 een motie aangenomen van
Senioren Langedijk en Groen Links waarin het college wordt verzocht onderzoek te doen naar de
behoefte in Langedijk naar een vorm van publiek vervoer op die plekken in de gemeente Langedijk die
nu niet meer door de nieuwe openbaar vervoersconcessie per 22 juni 2018 gedekt worden.
Beide gemeenten, Heerhugowaard en Langedijk, hebben de handen ineen geslagen om een haalbare
oplossing te vinden voor de vervallen buslijnen 10 en 150. Na samenspraak met meerdere
stakeholders is deze gevonden in de oprichting van een buurtbusvereniging onder de vlag van
Vervoersvereniging Hugohopper. De start van deze buurtbus vindt feitelijk plaats per september 2019.
Op 16 april 2019 is de motie van Senioren Langedijk in een oplegnotitie besproken in het Forum.
Aansluitend heeft daar 30 april 2019 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarbij deze notitie nog
eens nader is toegelicht.
Motie Senioren Langedijk en Groen Links: vervoer van deur tot deur in Langedijk
In de motie van beide partijen lag, zoals ook de oplegnotitie van Senioren Langedijk aangeeft, nog
een andere vraag aan het college op tafel. Namelijk het nagaan in hoeverre het tot de mogelijkheden
behoort om voor met name kwetsbare ouderen vervoer te organiseren zodat zij hun sociale contacten
kunnen blijven onderhouden en kunnen blijven meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Met deze
specifieke vraag wordt gedoeld op het vervoer van deur tot deur voor deze doelgroep in Langedijk.
Nader onderzoek
Op deze specifieke vraag uit de motie heeft inmiddels een eerste oriëntatie plaatsgevonden. Als het
gaat om het deur tot deur vervoer kunt u onder meer denken aan een bezoek aan een huisarts of
fysiotherapeut, deelname aan een activiteit in een van de dorpshuizen of het bezoeken van vrienden
en kennissen.
Het is met name van belang om te achterhalen wat de vraagstelling is van inwoners en op welke wijze
we een passende oplossing voor deze vraag kunnen vinden.

Ter oriëntatie hebben we een eerste gesprek gevoerd met welzijnsorganisatie WonenplusWelzijn
WpW). WpW heeft eerder in het verleden 55 +bus in Langedijk geëxploiteerd, kennis van de
doelgroep en voert op dit moment een lokaal vervoersproject (deur tot deur) uit ten behoeve van
kwetsbare inwoners waar het gaat om niet structureel medisch vervoer.
Daarnaast is WpW bekend met andere lokale initiatieven en voert WpW een belbusproject uit in de
gemeente Schagen.
Op de genoemde projecten worden vrijwilligers ingezet en verleent WpW een ondersteunende rol.
Tijdspad
De bedoeling is om voor de zomervakantie een expertmeeting te beleggen met meerder stakeholders.
Hiervoor worden in ieder geval uitgenodigd: Zonnebloem, ouderenbonden PCOB en KBO,
Voedselbank, Connexion, Wmo, WpW, dorpshuizen, gemeente Heerhugowaard, Hugohopper, Buiten
Zorg, Zorgcentrum Horizon en de verkeersdeskundige van de gemeente Langedijk.
De opbrengst van de expertmeeting is zowel gericht op het verduidelijken van de vraagstelling (de
wat-vraag) en in welke richting (de hoe-vraag) we invulling kunnen geven, welke mogelijkheden er
zijn, voor deze vorm van deur tot deur vervoer. Het is onze intentie de beantwoording van deze vraag
uw raad voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2020.
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