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In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens
betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen
schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te
sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW
FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN
WORDEN!
Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar
vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral
de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente
Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het
vaandel hebben staan.
Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in
Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte
informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben
veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de
afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum
zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten
lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te
komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden

gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90
seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt
feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden
petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op
gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder
noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de
zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde
Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven
gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing
gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!
Het alternatief voor lijn 71
Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een mooi alternatief dat door de
provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats
van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er
ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat
is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de
mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum.
Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed
bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met
deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij
het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het
behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.
Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke
aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij
Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere
uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden
we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar
vervoer.
Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van
Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn,
maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid
zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken.
Daarnaast krijgen de bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van
Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt
en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?
In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St.
Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding

met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand
liggende oplossing.
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