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Advies over de halte IJsbaan te Hoorn 

 

 
Geachte heer Bashara, 
 
Tijdens de besprekingen over het vervoerplan van Connexxion voor 2017, kwam ook de wijzigingen 
in Hoorn ter sprake.  
We hebben besloten nogmaals onder uw aandacht te brengen dat de bereikbaarheid van de IJsbaan 
per openbaar vervoer buitengewoon slecht is.  
 
Zoals u weet heeft lijn 12 een nieuwe route gekregen om ook reizigers naar en van de IJsbaan te 
kunnen vervoeren. Vanaf de halte aan de Westfriese Parkweg, die ook voor de IJsbaan is aangelegd,  
is het echter erg lastig om de IJsbaan te bereiken. Reizigers zijn nu genoodzaakt om ruim 500 meter 
te lopen op de Westfriese Parkweg. Dit gedeelte heeft geen fietspaden of voetpaden, zodat 
voetgangers gedwongen zijn op de rijbaan te lopen. Dit is een zeer onwenselijke en gevaarlijke 
situatie.   
 
We adviseren u dan ook om met de grootste spoed alsnog een voetpad aan te leggen van de 
bushalte aan de Westfriese Parkweg, langs het bestaande parkeerterrein naar de ingang van de 
IJsbaan.  
 
Mocht dit niet op zeer korte termijn te realiseren zijn, dan adviseren we u om Connexxion te vragen 
een tijdelijke halte in te richten op de Bobeldijkerweg naast het begin van de toegangsweg naar de 
IJsbaan. 
 
We betreuren het dat enerzijds de gemeente gevraagd heeft om een buslijn om te laten rijden langs 
de Blauwe Berg, en anderzijds daarmee een uiterst onveilige verkeersituatie heeft geschapen door 
geen aansluitend pad naar de IJsbaan aan te leggen.  
 
We hopen op een snelle beslissing zodat Connexxion zo nodig een tijdelijke halte in gebruik kan 
nemen zolang de gemeente geen veilige toegang tot de IJsbaan heeft aangelegd.  
 
  

Met vriendelijke groet, 
 
 

Namens het Rocov-NH    

                                                           Ludolf Maat, secretaris 
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