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AMSTERDAM -

De politie heefr
l!isruen een waDenconttole ge-

Wapencontro e Op
school Amsterdam

Her Noordhollands Dagblad en
actiegroep 'West-Friesland mist
de bus' overhandigden gisteren
handtekenl ngen
en reacties op de
provinciale plan
nen met het bus
vervoer. Gevreesd
wordt dat er lij
nen verdwijnen.
Vooral op het
platteland is er
onzekerheid over
e
ntje
de toekomst van
lijnen. Laat staan
15."
dat er meer bus
sen gaan rijden.
De PvdA was de
enige van de colle
gepartijen die be
reièl is om het ma
gere programma van eisen voor
de aanbesteding die eind vol
gend jaar ingaat voor Noord
HollandNoord uit te breiden.
ze dient aanstaande maandag
~ nett·
ecn l,l1otie daartoe in bij de sta
dan?
tenvergadering. Het is echter de
OOp
vraag of die op een meerderheid
kan rekenen. De andere college
ziek is? partijen roonden zich niet on
der de indruk van her grote
k
aantal bezwaren.
De collegepartijen probeer
den vooral de onrust te sussen.
Zij verwachten namelijk dat de
vervoerders die uiteindelijk
gaan meedingen juist méér ver
voer gaan aanbieden dan het ge
eiste minimumpakket. Petra
Kirch-Voors (VVD): "Dat is ge
bleken bij aanbestedingen in de
Gooi- en Vechtstreek en Ha.ar
lem-IJmond." Liesje Klomp
teinde (PvdA) wees er op dat Noord
let op- Holland Noord een wezenlijk
"Voor ander gebied is dan die twee ge
oberen bieden. "Dat zijn verstedelijkte
Simon gebieden. De vervoerder heeft
u geen hierin relatief veel macht."
Volgens gedeputeerde Mooij
t Buijs
moet er ook niet te krampachtig
worden gereageerd. ,,H t is he
lemaal niet verkeerd voor jon
te Jan geren om een paar kilometer te
emen
fietsen", aldus de Haarlemmer.
waar
Klomp: ,Niet ane afstanden
aarten zijn te fietsen." Claudia Her
urnee beek (CDA) gaf met haar reactie
et na
preCIes aan wat bet probleem is.
we al

~e

aeval?
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HAARLEM -

De provinciale
collegepartijen én Gedepu
teerde Staten hebben giste
ren geprobeerd de onge
rustheid te temperen over
het busvervoer in Noord
Holland Noord. Zonder re
sultaat.

OOOR IVO LAAN EN GERBEN VAN 'T HEK

steding uit te breiden.
Opvallend moment bij de ver
gadering was het opstappen vaD
twee statenleden van de SP, Bert
Putters en Harald Bos. Zij von
den bet schandalig' dat er geen

FOTO UNITED PHOTOSI ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Hoofdredacteur Geert ten Dam op weg naar de provindale commis
sie vervoer om de reacties van Red de Bus te overhandigen.

"Mijn zoon moet zestien kilo
meter fietsen. Dus breng Ik hem
morgen met de auto naar
school." Toch zag ze 'voorals
nog' geen aanleiding om het
minimumpakket in de aanbe-

ww

ZE VERSLAGGEVERS

Het gebeurt nlet iedere dag
dat een hoofdredacteur een
provinciale commissie toe
spreekt. "Het Noordhollands
Dagblad is er voor zijn lezers.
En vanuit dle verantwoorde
lijkheid doen we dar", zei
hoofdredacteur Geert ten Dam
voor de ov rhandiging van de
Red de Bus-re cties die tot nu
toe bij de redactie zijn binnen
gekomen van het NED. De op
roep was breder dan her bus·
vervoer in Noord-Holland
Noord. Het was een noodkree
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aan d

'Busvervoer le~
onze lezt

officiële inspraak mogelijk was.
Ondemocratisch en tegen bet
reglement van orde, stelden ze.
De overige leden betichtten de
P juist van ondemocratisch ge
drag door op te stappen.

Woordvoerder Petervan Swieten van 'West-Friesland mist de bus' waarschuwde voor ernstige maatschappelijke Cl
verdwijnen In Noord-Holland Noord.
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steding uit te breiden.
Opvallend moment bij de ver
gadering was het opstappen van
twee statenleden van de SP, Ben
Putters en Harald Bos. Zij von
den het 'schandalig' dat er geen
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www.noordhollandsdagblild.nl

Het gebeurt niet iedere dag
dat een hoofdredacteur een
provinciale commissie toe
spreekt. "Het Noordhollands
Dagblad is er voor zijn lezers.
En vanuit die verantwoorde
lljkheid doen we dat", zei
hoofdredacteur Geen ten Dam
voor de 0 rhandiging van de
ed de· Bus-reacties die tot nu
toe bij de redactie zijn binnen
gekomen van het NHD. De op
roep was breder dan het bus
vervoer in Noord-Holland
Noord. Het was een noodkreet

VAN ONZE VERSLAGGEVERS

aan de politici hoe belangrijk
busvervoer in de hele provincie
is.
"Iedere inzender reageerde
met zijn eigen verhaal. Maar
allemaal hebben ze één ding
gemeen. ze kunnen nier zon
der fatsoenlijk busvervoer. Ou
ders gaan op bezoek bij hun
familie, kinderen en kleinkin
deren. Kinderen gaan er n1ee
naar school Het is dns zeer be
langrijk voor de sociale cohe
sie." Ten Dam deed een op-
roep: "U heeft de kans om het
tij te keren. Red de Bus/"

'Busvervoer leeft onder
onze lezers'

officiële inspraak mogelijk was.
Ondemocratisch en tegen het
reglement van orde, stelden ze.
De overige leden betichtten de
SP juist van ondemocratisch ge
drag door op te stappen.
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Marlise Kwall
van de finalis
gen rweedeh
met een ate)j
atelier moete
schillende cu
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Eric Harp
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ent een stukje warmte in m'n

ekende Noord-Hollanders over hun goede nieuws van deze we
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Hoofdredacteur Geertten Dam op weg naar de provinciale commis
sie vervoer om de reacties van Red de Bus te overhandigen.

"Mijn zoon moet zestien kilo
meter fiets n. Dus breng ik hem
morgen met de auto naar
school." Toch zag ze 'voorals
nog' geen aanleiding om het
minimumpakket in de aanbe

Woordvoerder Peter van Swieten van 'West-Friesland mist de bus' waarschuwde voor ernstige maatschappelijke consequenties als er buslijnen
FOTO UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
verdwijnen in Noord-Holland Noord.
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