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Motie Vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Beter 0V (voor Noordwijk en Bollenstreek)

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 14 juni 2018;

Constaterende dat:
Het autoverkeer steeds meer vastloopt en dat dit vooral de vele Noordwijkse forensen die
in de stedelijke omgeving werken treft;
Het 0V (openbaar vervoer) een reëel alternatief moeten bieden om de toenemende
mobiliteit op te vangen;
Dit kan worden bereikt door de (bestaande) spoorstations een vitale functie te geven in
het 0V binnen Duin- en Bollenstreek;
Overwegende dat:
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Effectief 0V goede mogelijkheden opent voor meer duurzaam gerichte mobiliteit en de
noodzaak tot aanleg van nieuwe, forse, parkeervoorzieningen beperkt;
Effectief DV van belang is voor een vitale streek waarbij inwoners en gasten binnen
acceptabele reistijden hun (werk- en school) bestemming kunnen bereiken;
Hiertoe de bereikbaarheid van de drie stations in de Bollenstreek voor fiets, 0V en auto
moet worden verbeterd;
Hiertoe het verhogen van de treinfrequentie tot viermaal per uur moet worden
nagestreefd alsmede het doortrekken van de treinverbinding naar Haarlem tot
Amsterdam Centraal;
Deze opzet aansluit bij de provinciale plannen om de treinverbinding Leiden, Den Haag,
Rotterdam, Dordrecht in te richten voor een metro-achtige dienstverlening;
Het wensbeeld is om het DV voor de Duin- en Bollenstreek te doen functioneren als
onderdeel van het omgevende 0V;
Holland Rijnland samen met Midden -Holland en alle inliggende gemeenten het initiatief
heeft genomen proactief een 0V-visie op te stellen en ook input te leveren voor de
concessie Zuid-Holland Noord.

Verzoekt het college:
In goed overleg met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek te komen tot een structurele
verbetering van het openbaar vervoer binnen deze streek.
En gaat over tot de orde van de dag.
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NamensjQtian D66 Noordwijk,

Namens deiractie an CDA Noordwijk,
Theo Alkemade.
-c)
Namens de fractie van PvdA-GroenLinks Noordwijk,
I.
Loui

Namens de fractie van VVD Noordwijk,
Roberto ter Hark.
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