Geachte mevrouw Post, Eun-Mi en mevrouw Keur,
Betreft aanvulling: presentatie Kleinschalig OV met de “ NoordkopHopper “ en met de mogelijkheid
om
de “ TexelHopper “ en de “ HugoHopper “ met ‘ Zelfsturende Teams ‘, erbij te betrekken.
Op 29 januari ’18 is er in het Provinciehuis een promotiebijeenkomst geweest voor nieuwe ‘
initiatieven ‘
over OV-Vervoer , Zorg enz.
Hiervoor was heel veel belangstelling vanuit de Statenleden.
Ook voor ons projectvoorstel was veel belangstelling. Na de presentatie vragen veel Statenleden
meer
informatie, o.a. VVD Andrea van Langen, CDA Heleen Keur, PvdA Nico Papineau en de Ouderenpartij
Jeffrey Leever.
Nieuwe initiatieven: Was het de bedoeling dat er wat mee werd gedaan?. Zo ja dan is de tijd nu rijp!!
Alle lijnen laten bestaan en worden door de “ NoordkopHopper “ gereden tot 2020.
Lijn 151 – Schoorldam( overstap op lijn 157 ) – Schoorl – Camperduin – Petten – St.Maartenszee – St.
Mvlotbrug
– Stolpen( overstap ) – Schagen v.v
.
Lijn 152 – Den Helder station zuid – Julianadorp/ ’s Heeren Loo - Groote Keeten – Callantsoog – Stolpen
(overstap) – Schagerbrug – Schagen v.v.
Lijn 153 – Middenmeer – Kolhorn – Barsingerhorn - Haringhuizen - Schagen v.v.( Schoolbus, kan
belbus
NK-Hopper worden ).
Lijn 158 – Den Helder – Vliegveld de Kooi – Breezand – Anna Paulowna – Van Ewijcksluis – Westerland –
Hippolytushoef – Oosterland – Den Oever v.v.
Lijn 652 – Den Helder station zuid – Julianadorp/ ‘s Heeren Loo – Vliegveld de Kooi – ’t Zand – Stolpen (
overstap ) – Schagen v.v.
Lijn 658 – Anna Paulowna – Wieringerwaard – Keinsmerbrug – Keins – Schagen v.v
Lijnen 134 en 135 blijven bestaan.
Per lijn worden er 4 Buurtbusjes NK-Hopper gestationeerd en deze staan in verbinding met de
centrale
voor eventuele oproep voor assistentie.
Deze lijnen rijden op vaste tijden, in de tussen tijden kan men altijd de belbus “ NK-Hopper “
oproepen.
Statengriffie mevrouw Keur,
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit aanvullende projectplan “ NoordkopHopper “ te willen
doorsturen
naar de Statenleden voor de commissievergadering van ‘ Mobiliteit en Financiën ‘ van 9 april a.s. te
Haarlem.
Graag hoor ik van u,
Met vriendelijke groet,

