
SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum: 16 februari 2018

Aan de voorzitter van de raad 

Steller vragen: Mevrouw H. van Garderen (VVD)

Onderwerp : Lijn M4 Gooisekant-West 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het bericht d.d. 10 januari 2018 “Oplossing voor overvolle bussen in ochtendspits”* 
en het bericht d.d. 3 januari 2018  “Almeerder start petitie voor herstel buslijn” “Lijn M4 weer naar 
Gooise Kant West Almere”?

2. Wat is de oorzaak dat meer reizigers gebruik maken van buslijnen naar de Gooisekant dan vooraf 
verwacht werd door de busvervoerder Keolis?

3. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat de bushalte Gooisekant-West een belangrijke halte is voor 
reizigers naar het bedrijventerrein aan de Gooisekant én voor de inwoners van Literatuurwijk? Zo ja/nee
waarom?

4. In hoeverre is het mogelijk om de bushalte Gooisekant-West weer onderdeel te maken van de lijn M4 en
welke financiële consequenties zijn daaraan verbonden?

5. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het wenselijk is om bushalte Gooisekant-West, gelet op het 
grote bereik van deze bushalte, weer onderdeel te maken van de dienstregeling? Zo ja/nee, waarom?

Toelichting: 

De bushaltes aan de Gooisekant (Oost,Midden en West) worden alleen nog gebruikt door regionale lijnen 322 en 
323. In de normale dienstregeling voor de stad, zijn deze lijnen sinds december 2017 geschrapt. Inmiddels blijkt 
echter dat er veel vraag is naar ten minste de bushalte Gooisekant-West. Zo is er een petitie gestart die inmiddels 
meer dan 400 keer ondertekend is en zijn er extra bussen ingezet in de ochtendspits. De bushalte Gooisekant-
West bestrijkt een groot gebied, namelijk het gehele bedrijventerrein Gooisekant alsmede een behoorlijk deel van
Literatuurwijk. Een deel van de inwoners van Literatuurwijk, zijn nu aangewezen op de haltes Literatuurwijk 
West of Midden die op veel verdere afstand liggen. De reizigers naar het bedrijventerrein zijn aangewezen op de 
regionale bussen met een veel lagere frequentie en beperktere mogelijkheden binnen de stad.

* http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/155581/almere-oplossing-voor-overvolle-bussen-in-ochtendspits
**  http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1442991-lijn-m4-moet-weer-naar-gooise-kant-
west-almerealmeerder-start-petitie-voor-herstel-buslijn 

Ondertekening en naam,

Mevrouw H. van Garderen (VVD)
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