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15 september 2014!!
onderwerp: buslijn 138!!!
Geachte Leden van de Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten,!!!
Op 12 augustus ontving de fractie van de PvdA Enkhuizen van het College van B en W Enkhuizen 
een raadsbrief met het bericht dat Connexxion heeft voorgesteld om de buslijn 138 per december 
2014 op te heffen. Dit is de enige buslijn van Enkhuizen door Westfriesland richting Medemblik.!
In diezelfde raadsbrief geeft het college te kennen dat zij het oneens is met het voorstel om de 
buslijn op te heffen en dat zij samen met de gemeente Medemblik de Gedeputeerde Staten 
hierover zullen benaderen.!!
De fractie van de PvdA Enkhuizen wil door middel van deze brief eveneens aan u kenbaar maken 
dat wij het oneens zijn met het voorstel om deze buslijn op te heffen en roepen u op een buslijn te 
behouden voor onze stad.!!
In Enkhuizen maken veel mensen gebruik van de trein. Tijdens de spits is het gebruik intensief. 
We veronderstellen echter dat de dekkingsgraad van de buslijn misschien te laag is voor onze stad 
met ongeveer 20.000 inwoners. !!
Bij de fractie van de PvdA roept het de vraag op of bij Connexion de noodzaak van goed 
busvervoer voor onze inwoners maar ook van omliggende gemeenten wel voldoende duidelijk is.!!
De bus sluit bij voorbeeld niet goed aan op de treintijden.!!
De afgelopen jaren zijn bushaltes rolstoel toegankelijk gemaakt en de bussen zijn dat ook. 
Hiervoor zijn investeringen gedaan. De bushaltes zijn eigenlijk splinternieuw en nu blijkt vervolgens  
dat er nauwelijks behoefte is aan dergelijke aanpassingen? Dat bevreemdt de fractie van de PvdA.!!
Van verschillende kanten hebben mensen ons benaderd die afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer.  Zo worden ouderen en mensen met een beperking er de dupe van als deze lijn wordt 
opgeheven.!
Wanneer wij in onze samenleving willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen 
blijven doen, dan is het ook een taak van de Overheid om de voorwaarden hiertoe te scheppen. 
Ook onze gemeente is aan het vergrijzen. !
Het schrappen van deze lijn maakt mensen afhankelijker van anderen en jaagt mensen op extra 
kosten, die niet voor iedereen te verhalen zijn. !!
Tenslotte maken wij ons zorgen over het verdwijnen van weer een voorziening in onze stad.!!
De PvdA roept u op een bus in Enkhuizen te behouden, deze lijn meer aan te laten sluiten bij de 
behoeften van onze inwoners. Of uiteraard met alternatieven te komen om bovengenoemde 
redenen.!!
Namens de fractie van de PvdA Enkhuizen!
Karin Kunst!
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