
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

7 december 2007  bij ons college ingekomen vragen van de heer P.A. Wever en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Aan: het College van B&W Haarlem 

Betreft: Raadsvragen ex art. 38 RvO 

Geacht College van B&W, 

De SP-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van de onderstaande vraag 

ex. Art. 38 R.v.O. 

 

Geacht  College 

 

Gezien de toekomstige samenvoeging van de VVV en Haarlem Promotie en het 

voornemen van Connexxion om volgend jaar het  kaartjes en info loket te sluiten 

i.v.m. de komst van de OV chipkaart. 

Het verkoop van de seizoen en abonnementskaarten over te laten aan het 

grenswisselkantoor maar niet de benodigde info over de bussen. 

Daar deze info o.a. belangrijk is voor de toeristen die Haarlem bezoeken en voor de 

Haarlemse reizigers waaronder veel ouderen die in de loop de jaren groter wordt. 

Daar een goede informatie voor toeristen en Haarlemmers ter plaatsen belangrijk is 

voor Haarlem 

 

Daar uit ontstaan bij ons de volgende vragen aan het college van B & W. 

 

Deelt het college het standpunt dat er een goede info over het openbaar vervoer 

noodzakelijk is voor Haarlem en zijn toeristen. 

 

Deelt het college onze mening  dat een info punt voor openbaar vervoer op het 

stationsplein noodzakelijk is. 

 

Deelt het college onze mening dat deze info en kaart verkoop beter naar het VVV 

overgeheveld zouden kunnen worden 
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Beantwoording vragen van de heer P.A. Wever inzake voorgenomen opheffing 

Connexxion-loket Stationsplein 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

 

026/2008 

026-2 

 

 

 

 

Daar zij net als het grenswisselkantoor de verkoop zouden  kunnen doen met het 

extra  van de reisinfo. 

 

Is het College bereid om zich in te spannen om met  Connexxion  in gesprek te 

gaan, over onze bezorgdheid van het ontbreken van een info punt en het 

onderbrengen van deze service  

 

Is het College bereid om als eventuele bemiddelaar op te treden tussen het VVV en 

Connexxion om dit te realiseren.   

Namens de  SP-fractie, 

Kees Nagtegaal  en  Pieter Anne Wever.  

 

 

 

Aan de heer P.A. Wever 

lid van de gemeenteraad 

Dirk Schäferstraat 2 

2033 RX  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 7 december 2007 

Voorgenomen opheffing Connexxion-loket 

Stationsplein 

 

 

Geachte heer Wever , 

 

In uw brief van 6 december 2007 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 

van het Reglement van Orde van de gemeenteraad over de voorgenomen opheffing 

door Connexxion van het loket op het Stationsplein. 

 

In antwoord op uw vragen (hieronder cursief gedrukt aangegeven) berichten wij u 

het volgende. 

 

1. Deelt het college het standpunt dat goede informatie over het openbaar vervoer 

noodzakelijk is voor Haarlem en zijn toeristen? 

 

Antwoord 

Het college deelt deze mening. 

 

2. Deelt het college onze mening dat een informatiepunt voor openbaar vervoer op 

het Stationsplein noodzakelijk is?  
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Antwoord 

Het college deelt deze mening niet geheel. Een informatiepunt dat goed te vinden is 

en zich bevindt in het NS-station is naar onze mening ook uitstekend. Zeker gezien 

de toekomstige koppeling van trein- en busvervoerbewijzen door middel van de 

chipkaart in het openbaar vervoer.   

 

3. Deelt het college onze mening dat de informatieverstrekking en kaartverkoop 

beter naar de VVV overgeheveld zouden kunnen worden, daar zij net als het 

GWK de verkoop zouden kunnen doen met het extra van de reisinformatie? 

 

Antwoord 
Het college deelt deze mening niet. Wij hebben informatie ingewonnen bij 

Connexxion over de voorgenomen sluiting van het loket en het onderbrengen van 

de verkoop bij het GWK. Connexxion heeft aangegeven dat niet alleen de 

kaartverkoop overgaat maar dat ook de informatieverstrekking daar wordt 

ondergebracht. Connexxion gaat het personeel van het GWK opleiden om deze 

taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Zij hebben daartoe een overeenkomst 

gesloten met het GWK. Zij doen dit op meerdere stations in Nederland. Indien dit 

goed wordt geregeld dan hebben wij er voldoende vertrouwen in dat dit naar 

behoren gaat functioneren. Tenslotte heeft Connexxion er zelf alle baat bij om dit 

goed te regelen.  

 

4. Is het college bereid om zich in te spannen om met Connexxion in gesprek te 

gaan over onze bezorgdheid van het ontbreken van een informatiepunt en het 

onderbrengen van deze service? 

 

Antwoord 

Uit het antwoord op vraag 3 blijkt al dat wij contact hebben gehad met Connexxion 

over dit onderwerp. Zij hebben daarvoor een oplossing aangedragen die onze 

bezorgdheid heeft weggenomen. 

 

5. Is het college bereid om als eventuele bemiddelaar op te treden tussen de VVV 

en Connexxion om dit (de informatieverstrekking en kaartverkoop door de VVV) 

te realiseren? 

 

Antwoord 

Dit is nu niet aan de orde gegeven de hiervoor geschetste oplossing.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


