
Ontvangen reacties op motie behoud buslijnen 25 september 2017: 

 
Geachte heer Komen,  

Ook wij van het Regius College Schagen ondersteunen de motie "tegen opheffing buslijn 152".  

Hoewel voor ons als school de scholierenlijn 652 (welke voorlopig nog blijft bestaan maar waar wij gezien de ontwikkelingen toch wel 

zorgen over hebben) het belangrijkste is gaan onze leerlingen wel degelijk hinder ondervinden als de lijn 152 volledig verdwijnt.  

Leerlingen waarvan het lesrooster eerder stopt moeten dan wachten tot het einde van de dag om met de 652 naar huis te gaan ipv de 

reguliere lijn 152 te gebruiken. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik met vriendelijke groet, 

Maurice Goed 

Regius College Schagen 

 

Geachte raadsleden, 

Hoewel ik besef dat de buslijn in de ogen van de concessiehouder onrendabel is vraag ik u als medebewoner van 

Groote Keeten de ingediende motie van de SP te ondersteunen. 

Een van de laatste algemene voorzieningen voor Groote Keeten zal hiermee in stand blijven. 

Zoals u zult beseffen wordt, bij het opheffen van deze buslijn, ons dorp hiermee jaren teruggeworpen in algemene 

welvaartsnormen.  

En niet alleen bewoners en uitwonende studenten worden hiermee getroffen, ook vele toeristen die ons bezoeken 

d.m.v. deze openbare voorziening.  

Raadsleden houdt de leefbaarheid van Groote Keeten (gemeente Schagen) op zijn minst in stand! 

Hoogachtend, 

Johan Hartendorp. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Geachte leden van de raad, 

Ontsteld en verdrietig ben ik door het  bovenstaand bericht in het Schager Weekblad d.d. 20-09-2017. 

Ik en velen met mij worden door deze maatregel zwaar gedupeerd omdat wij afhankelijk zijn van openbaar vervoer 

bij werk, scholing (jeugd, inburgering, volwasseneneducatie), sociale contacten, bereik N.S., inkoop en 

aanbiedingen 

bij andere supermarkten dan de lokale (vooral op de eigen kleintjes lettende), bezoek Rataplan, Kringloopwinkels, 

Budget Food, markt en bouwmarkten, ziekenhuis, verpleeghuis, sportverenigingen en sportscholen, 

én voor het beoefenen van hobby, muziek, dans, cultuur, ontspanning en alles wat het leven waardevol maakt. 

Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat al  onze  kusttoeristen  met de auto naar folklorestad Schagen komen ! 

 



Last but not least dient de busverbinding ter bevordering van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en levensvreugde 

van  

ouderen, die  VOLTOOID LEVEN  nog even op een laag pitje willen zetten EN 

van financieel minder draagkrachtigen, die zich geen auto (zeker geen elektrische) kunnen veroorloven, 

carpoolen met de bus, maar wel zoveel als mogelijk is, deel willen nemen aan het leven in en vanuit een 

DORP  ANNO  NU  ! 

In de hoop dat u zich voor onze belangen wilt inzetten, verblijf ik 

met dank voor uw attentie, 

hoogachtend 

Y. de Paauw 

Callantsoog 

 


