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Onderwerp vraag:

Route pendeldienst Muiden – P&R buslijn 510

Sinds 1-7 rijdt er een pendeldienst tussen Muiden en de nieuwe P&R. Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven zijn er drie redenen
aangegeven waarom deze tijdelijke pendeldienst is ingesteld.
1.1 De maatregel voorziet in een maatschappelijke behoefte.
1.2 Verbeteren van de (verkeers)veiligheid is gewenst.
1.3 Het Muiderslot vreest voor inkomstenderving.
Bus 510 rijdt nu dagelijks 3 keer per uur van P+R Muiden via de Spieringbrug over de Mariahoeveweg en Zuidpolderweg naar het
Vestingplein (halte op korte loopafstand van het Muiderslot) en heeft als eindhalte Nooit Gedacht in de wijk Mariahoeve (halte
voormalig gemeentehuis). De bus stopt niet bij de Weesperweg en de brandweerkazerne.
Vragen:
1. Wat is de reden dat de pendeldienst niet de westzijde van Muiden aandoet?
2. Kan de pendeldienst worden uitgebreid met een stop aan de Weesperweg bij de brandweerkazerne? Zo nee, waarom
niet?
In het raadsvoorstel wordt onderstaande aangegeven: Een taxibus (maximaal 8 passagiers) met een hoge frequentie van vier
maal per uur sluit prima aan op de snelle busdiensten over de A1.
Op de website van de gemeente staat dat de bus dagelijks 3x per uur rijdt.
Vragen:
3. Waarom rijdt de taxibus 3x per uur terwijl in het voorstel wordt aangegeven dat de taxibus 4x per uur rijdt?
In het raadsvoorstel staat het volgende beschreven als beoogd effect: Voor de komende zomermaanden verbeteren van de
bereikbaarheid van het Muiderslot en Pampus voor toeristen. Inwoners (forenzen, senioren e.a.) kunnen ook van de dienst gebruik
maken.
Deze tekst in het voorstel doet voor komen dat als bijkomend voordeel ook inwoners er “toevallig” gebruik van kunnen maken.
Vragen:
4. Is het instellen van de pendelbus slechts bedoeld voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het Muiderslot en
Pampus? Zo nee, is het dan niet vreemd dat ter uitvoering van de redenen 1.1 en 1.2 zoals genoemd in het voorstel het
niet te verklaren is waarom de westzijde van Muiden niet wordt aangedaan door de pendeldienst?
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