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Aan de Provincie Noord-Holland 
t.a.v. mevrouw Eun-mi Ypma 
Houtplein 33  
Haarlem. 

    Alkmaar, 20 oktober 2016 
 

Advies over de inzet van een overstapper-service  
in Sint Pancras. 
 
Geachte mevrouw Ypma,  
 
U hebt ons om advies gevraagd in verband met de voorgenomen opheffing van lijn 10 in 
Sint Pancras op avonden en in het weekend. U stelt voor in plaats daarvan een 
overstapper-service aan te bieden.  
 
We zijn in kennis gesteld van een petitie, gericht aan het College van Gedeputeerde Staten 
waarin inwoners van Sint Pancras aangaven het niet eens te zijn met de opheffing van lijn 
10 op genoemde tijdstippen.  
 
Wij hebben met u over deze kwestie uitgebreid van gedachten gewisseld tijdens onze 
bijeenkomst op 3 oktober.  
 
Wij hebben helaas ook moeten constateren dat het aantal reizigers op avonden, op 
zaterdag en op zondag met lijn 10 zeer laag is.   
 
Omdat alle andere denkbare oplossingen nadeliger voor de reizigers zijn, kunnen we niet 
anders dan positief adviseren. Andere oplossingen zoals schrappen van ritten op andere 
lijnen, zullen meer reizigers treffen. 
 
U stelt voor om de opgeheven ritten van lijn 10 te vervangen door de Overstapper. Tijdens 
ons overleg hebben we er bij u op aangedrongen om méér dan de ene voorgenomen halte 
in Sint Pancras te bedienen. Verder hebben wij u gevraagd om niet station Alkmaar Noord 
als knooppunt te nemen van de Overstapper maar Alkmaar Centraal. U hebt toegezegd 
deze aanpassingen over te willen nemen.  
  
Wij adviseren om in Sint Pancras tenminste de haltes Van de Vijzellaan en Vinkenbaan met 
de Overstapper te bedienen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
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Cc mw L Steur (Connexxion) 
Cc dhr R Ouwehand (Connexxion) 


