MOTIE

Ingediend door Senioren Langedijk
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 17 juli 2018

Onderwerp: Motie vreemd aan de agenda:
Buurtbus in Langedijk
Kennisgenomen hebbende van:
- De dienstregeling van busvervoerder Connexxion vanaf 22 juli 2018
- Signalen dat de gemeente Langedijk en Connexxion in gesprek zijn over
invulling hiaten in de nieuwe dienstregeling voor Sint Pancras

Constaterende dat:
In de nieuwe dienstregeling
- het dorp Oudkarspel ten noorden van de Zaagmolenweg verstoken is
van de bus
- er vanaf het Kerkplein in Sint Pancras richting Broek op Langedijk t/m
Oudkarspel geen directe busverbinding is
- het gedeelte Koedijk behorend bij Langedijk verstoken is van de bus
- er vanuit Langedijk geen busverbinding meer is met het station van
Heerhugowaard
- dat de inwoners van Langedijk en speciaal de ouderen en mensen slecht
ter been of zonder auto door het ontoereikende busvervoer sterk
belemmerd worden in hun bewegingsvrijheid en sociale contacten
- dat in omliggende gemeenten wel een voorziening bestaat als een buurtbus
- dat uit gesprekken van fractieleden van Senioren Langedijk met een
bestuurslid van de Hugo Hopper en een directielid van Wonen Plus Welzijn
Langedijk belangstelling bleek voor de oprichting van een lijndienst
voor busjes (in de motie aangehaald als buurtbus) in de gehele gemeente
Langedijk met een uitloop naar station Heerhugowaard
- dat uit het gesprek met de Hugo Hopper was op te maken dat Connexxion
positief denkt over initiatieven zoals de buurtbus

Overwegende dat:

- de oprichting van een lijndienst in alle dorpen van Langedijk binnen het
kader van de Hugo Hopper gestalte zou kunnen krijgen, waarbij
Wonen plus Welzijn een actieve bijdrage zou kunnen leveren in het werven
van de vrijwilligers
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- de lijndienst niet selfsupporting zal kunnen zijn, zodat subsidiëring door de
gemeente Langedijk nodig is, hoewel er voor de ritten wel een
redelijke prijsstelling dient te gelden
- de mensen die in aanmerking komen voor een Langedijker
Meedoenpas gratis kunnen reizen

- dat er volgens inschatting van de indieners van deze motie een grote mate
van consensus binnen de raad bestaat dat iedere inwoner van Langedijk
in staat moet zijn aan de samenleving deel te nemen zonder belemmering
op vervoersgebied

Verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe het oprichten van een buurtbus binnen Langedijk
vorm zou kunnen krijgen en met welke partners, met in acht neming
dat de busjes (liefst elektrische) in de wijken zelf zullen rijden en de plaatsen
zullen aandoen waar veel ouderen wonen alsmede waar de voorzieningen
zijn inclusief het station van Heerhugowaard
- hierover in contact te treden met de Hugo Hopper en Wonen Plus Welzijn
- aan de raad vóór de behandeling van de begroting 2019 scenario’s voor te leggen
met vermelding van de condities en financiële gevolgen voor de gemeente
Langedijk
En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door:
Senioren Langedijk……………………………………………………………………………………………….
Dorpsbelang………………………………………………………………………………………………………….
VVD………………………………………………………………………………………………………………………..
Kleurrijk Langedijk…………………………………………………………………………………………….…
Groen Links……………..………………………………………………………………………………………….…
CDA…………..……………………………………………………………………………………………………………
Hart voor Langedijk/ D’66…………………………………………………………………………………..
ChristenUnie…………………………………………………………………………………………………………..
PvdA………………………………………………………………………………………………………………………
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