Een vol dorpshuis in Ingelum
n.a.v. onze avond over Buslijn 71

Afgelopen maandagavond 24 februari 2020 heeft Gemeentebelangen Waadhoeke
een avond georganiseerd in het dorpshuis in Ingelum. Wij hebben deze avond
georganiseerd, omdat wij ons zorgen maken over de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer (lijn 71) van de dorpen: Wier, Berltsum, Bitgum. Bitgummole,
Ingelum en Marsum. Dit omdat de nieuwe provinciale aanbesteding van het
openbaar vervoer gevolgen kan hebben voor de bereikbaar van deze dorpen
bijvoorbeeld door de haltes in deze dorpen te laten vervallen. Maar het gaat niet
alleen om voorgenoemde dorpen; deze aanbesteding kan ook gevolgen hebben
voor het openbaar vervoer in andere dorpen in onze provincie.

Raadslid Kees Arendz aan het woord in Ingelum
Op de avond is een actieplan gemaakt: er is afgesproken dat Gemeentebelangen
samen met de dorpsbelangen en inwoners van de dorpen in actie komen. Hoe
inwoners deze actie kunnen steunen is beschreven in onderstaand bericht.

Skerne Wibe, Ingelum

Leefbaarheid dorpen in de gemeente Waadhoeke in gevaar!
Provincie Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort
opnieuw aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het
programma van eisen, blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte
krijgt om buslijnen anders in te gaan delen. De politieke partij
Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke heeft deze, mogelijke,
ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de
onderstaande dorpen. Maar mogelijk gaat deze problematiek ook in andere
dorpen in Waadhoeke spelen. Gemeentebelangen roept de inwoners van
Waadhoeke dan ook op om alert te zijn op de nieuwe aanbesteding van het
openbaar vervoer in Fryslân. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners
als voor de leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben.
Voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum
dreigt bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk
750 meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een
bushalte (lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat
jeugd, ouderen en minder validen middels onverlichte en gevaarlijke
buitenwegen naar een bushalte moeten en ook nog eens in een sociaal onveilige
situatie terecht kunnen komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat
men eerder voor eigen vervoer zal gaan kiezen.
Ook kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het
wegvallen van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. En wat te
denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum
willen bezoeken. Zij kunnen daar niet meer met het openbaar vervoer komen!
In een andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn
of “opstapper”, maar hier heeft het busje in totaal een speling van een half uur.
Bestel je in dat geval een busje voor 08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de
tijd tussen kwart voor acht en kwart over acht komen halen. Veelal moeten nog
andere passagiers worden opgehaald en kan de reistijd naar Leeuwarden wel
oplopen tot een uur of zelfs nog langer. Een goede aansluiting op trein, een
andere bus of op tijd op school zijn lukt dan in de meeste gevallen niet meer.
Voor forenzen en scholieren is een dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet
als men zou instappen bij de afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de

provinciale weg.
Deze ontwikkeling staat haaks op hetgeen de provincie en de gemeenten
feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede voorzieningen en
goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is daar een goed
voorbeeld van.
Gemeentebelangen gaat samen met de dorpsbelangen en inwoners van
bovengenoemde dorpen in actie komen. U kunt deze actie steunen door de
petitie van de gezamenlijke dorpsbelangen te ondertekenen en uw zorgen en
bezwaren kenbaar te maken middels de onderstaande e-mail adressen bij
gemeente Waadhoeke, Provinciale Staten van provincie Fryslân en bij
Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân.
Daarnaast is het aan te raden om uw zorgen via de sociale media te delen met
familie, vrienden en kennissen. Geef uw mening en redt het openbaar vervoer
in uw regio.
E-mailadressen voor het indienen van uw zienswijze:
Advies stuur uw zienswijze naar alle onderstaande e-mail adressen:
statengriffie@fryslan.frl Wel erbij vermelden aan de statenleden van de fracties
van Provinciale Staten van de provincie Fryslân.
info@waadhoeke.nl t.a.v. de afdeling Omgeving, team Verkeer
info@gemeentebelangen.frl

