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Motie € 1 kaartje voor openbaar vervoer

aangenomen / verworpen
ingetrokken aangehouden

ezeqyy rellee ta/ de mole
doc coleqe[2U cereal oveegencmoen

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 januari 2022,

constaterende dat:

• inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen een zeer ongelijk tarief betalen om met het
openbaar vervoer naar de binnenstad van Den Helder te reizen;

• ondernemers in deze tijd heel goed meer klandizie kunnen gebruiken en dit bereikt kan worden als
inwoners via een op gelijkheid berustende uniforme lage prijs eenvoudig het centrum kunnen
bereiken;

• een regiogemeente als Alkmaar haar inwoners en binnenstadondernemers steunt door voor alle
kaartjes enkele reis slechts 1 euro te rekenen in de gehele gemeente.
(zie: www.overal.nl/nl/shop/singleticketproduct/3162)

• met het voorliggende voorstel tevens iets actiefs wordt ondernomen om zowel de fysieke, geestelijke
als de sociaal-maatschappelijke inclusie te verbeteren.

overwegende dat:

• er een geografisch financiële ongelijkheid ontstaat tussen inwoners, doordat een busreis vanuit de
Schooten, Nieuw Den Helder of de Boatex ruwweg €1,20 tot €1,40 kost per enkele reis terwijl het voor
Julianadorpers ongeveer €3,50 kost. Ook zijn de verschillen fors tussen het vooraan wonen in elke wijk
of achteraan vanuit het centrum gezien;

• een collectieve korting op gemeentelijk niveau eenvoudig als extra kan worden ingekocht bij
Connexxion bovenop de provinciale concessie;

• openbaar vervoer bijdraagt aan duurzaamheid en Connexxion druk bezig is met emissieloos vervoer
voor 2030 via elektrische bussen en waterstofbussen;

• een gereduceerd, uniform tarief zorgt voor een intensiever gebruik van deze duurzame vervoersvorm;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders

de raad voor 1 maart 2022 te berichten over de extra kosten die met een "1 euro kaartje voor de hele
gemeente" gemoeid zijn, zodat dit in de komende coalitieonderhandelingen kan worden meegewogen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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