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             Alkmaar, 10 februari 2016 
 
 
Geachte heer Dijk, 
 
Op 18 januari vroeg u ons om advies over een geplande wijziging op de buslijnen 350 en 351. 
 
U stelt voor de sneldienst van lijn 350 op werkdagen naar Leeuwarden niet vanaf Den Oever maar 
vanaf Nieuwe Niedorp in te leggen. 
 
Wij adviseren positief op deze wijziging.  
 
U stelt voor om ter bekostiging van de extra rijtijd enkele ritten van lijn 351 te laten vervallen. 
Gezien het beperkte vervoer op deze ritten, hebben wij hiertegen geen bezwaar.  
 
U stelt voor om de rijtijdverdeling op lijn 350 aan te passen op het Noord-Hollandse traject van lijn 
350, meer in overeenstemming met de feitelijke rijtijden.  
Ook hierover adviseren wij positief.  
 
Vooralsnog bent u niet voornemens om lijn 350 enkele haltes te laten aandoen in de omgeving van 
Heerhugowaard op momenten dat lijn 150 niet rijdt. In feite gaat het alleen om de zaterdagen.  
Wij verzoeken u om dit te heroverwegen.  
Op zaterdag is er in het algemeen veel minder wegverkeer, zodat de bus goed kan doorrijden. 
Omdat zaterdag ook voor het openbaar vervoer rustiger is, zullen er niet op alle bestaande haltes 
in- of uitstappers zijn, en waar die er wel zijn, zijn het er minder.  
Bovendien is er een belangrijke reconstructie geweest bij de Broekerweg/Westerweg in 
Heerhugowaard, zodat de wachttijden voor de verkeerslichten daar duidelijk zijn afgenomen.   
Wij gaan er daarom van uit dat, wanneer de bus stipt op tijd uit Alkmaar vertrekt, de bus op tijd in 
Den Oever zal arriveren.  
 
Wij hopen dat deze argumenten er toe zullen leiden om op zaterdag toch de betreffende haltes op 
te nemen in de route.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  

Ludolf Maat, secretaris 
 
CC. Provincie NH  mevrouw E-M Ypma 
CC. Rocov Fryslân  Ton Ettema 
  


