Welke busroute wil Tzum? (een heus dorpsreferendum)
‘n Tijd geleden heeft buurtvereniging De Nije Bining (Dekemastraat e.o.) gevraagd of de bushalte bij het
bejaardenhuis zou kunnen vervallen, zodat de bus ook niet meer door de kinderrijke buurt hoeft te rijden.
Het is een lange periode geweest van oorverdovende stiltes en onduidelijkheden over wie nu eigenlijk
waarover beslist. Er zijn nogal wat kastjes en muren waar je heen gestuurd kunt worden.
Maar… we zijn eruit, er kunnen stappen gezet worden.
Eerst de feiten op een rijtje:
• Uit cijfers van Arriva blijkt dat er per dag ongeveer 8 passagiers met de bus richting Franeker gaan en
ongeveer 4 richting Winsum.
• Het management van Martenahiem heeft bevestigd dat de bushalte alleen gebruikt wordt door
personeelsleden en stagiaires. Voor Martenahiem is het geen probleem als de bushalte aan de
Dekemastraat vervalt.
• Als de halte aan de Dekemastraat vervalt, moet er wel een alternatieve halte aan de
Nieuwbuurtsterweg gemaakt worden.
Op de plaatjes wordt aangegeven welke route de lijnbus nu rijdt en wat de alternatieve route zou zijn.

Bij de alternatieve route vervallen de haltes op de Voorstraat en de Dekemastraat. In plaats daarvan wordt een
nieuwe halte (met fietsenrek en abri) geplaatst op de Nieuwbuurtsterweg, ongeveer ter hoogte van de
Tsjerkebuorren. De exacte plaats wordt in nauw overleg met de aanwonenden vastgesteld.

De gemeente wil meewerken, mits er voldoende draagvlak in het dorp bestaat.
Wij leggen daarom de vraag aan het dorp voor (laten we het maar een referendum noemen): Wat wil Tzum?
De bestaande route (het eerste plaatje) handhaven of een aangepaste route met minder overlast rond de
Dekemastraat (het tweede plaatje).
Geef uw voorkeur aan met een mailtje naar info@tsjom.nl.
U kunt ook een briefje deponeren in de brievenbus van de secretaris van Dorpsbelang, Wommelserweg 54.
De vraag blijft openstaan tot en met 31 maart 2019. Op die datum worden de stemmen geteld. En zoals het bij
een referendum gaat: er moet door minimaal 50% van de leden gestemd worden en dan geldt de meerderheid.
Dus er zijn minstens 160 stemmen nodig, en binnen de uitgebrachte stemmen wint de meerderheid.
Tijdens de Jaarvergadering op 8 april wordt bekend gemaakt hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en welke
optie de meeste stemmen heeft gekregen.
Let op: vermeld ALTIJD uw naam en adres (en liefst ook telefoonnummer).
Anonieme inzendingen worden NIET meegeteld!

