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Betreft: Artikel 41-vragen bushalte Julianaplein 
 
 
Geacht College van B&W, 
 
Middels voorliggend document wensen wij graag enkele vragen te stellen over de bushalte op het 
Julianaplein in Wijk aan Zee. Daarbij verwijzen wij u graag naar de onderstaande tekst en foto’s. De tekst 
werd gepubliceerd op 17 augustus 2012 en is nog te raadplegen via de website van Radio Beverwijk, zie: 
http://www.radiobeverwijk.nl/nc/home/artikel/artikel/bushalte-julianaplein-weer-als-nieuw/ 
 
----------------------------------------------- tekst artikel van 17 augustus 2012 ------------------------------------------------------ 

WIJK AAN ZEE – De afgelopen weken heeft de bushalte op het Julianaplein in Wijk aan Zee een opknapbeurt 
gekregen. Alles is opnieuw geschilderd, de bank is vervangen, er is een nieuwe afvalbak geplaatst, de belettering 
is hersteld en de verlichting doet het weer. De laatste hand wordt nog gelegd aan de klok. 

De voormalige eigenaar van de halte, de provincie Noord-Holland, wilde de markante sterhalte vervangen door 
een standaard bushokje. Hier was de gemeente niet blij mee, aangezien juist deze halte goed past bij de sfeer 
van het onlangs heringerichte Julianaplein. Om de halte in de huidige vorm te behouden heeft de gemeente 
Beverwijk de halte overgenomen. Er moest echter wel groot onderhoud plaatsvinden. 

Voor het onderhoud van alle bushokjes, dus ook deze sterhalte, maakt de gemeente gebruik van een 
gespecialiseerd bedrijf. De gemeente heeft hier geen kosten aan, als tegenprestatie voorziet het bedrijf de hokjes 
van reclame. Het bedrijf heeft een aannemer ingehuurd om de halte op te knappen. Het resultaat mag 
er zijn! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. In de bovenstaande tekst wordt gesproken over een contract met een gespecialiseerd bedrijf dat de 
bushalte op het Julianaplein onderhoudt. De gemeente heeft hier geen kosten aan, als tegenprestatie 
voorziet het bedrijf de hokjes van reclame. In hoeverre loopt het hierboven genoemde 
onderhoudscontract uit 2012 nog? De onderstaande foto’s geven namelijk geen blijk van enig 
onderhoud.  

2. Op de onderstaande foto’s kunt u zien hoe de bushalte op het Julianaplein er momenteel bijstaat. In 
hoeverre is uw college van mening dat deze markante halte nog representatief is voor Wijk aan Zee? 
Als bezoeker van Wijk aan Zee is dit het eerste waar je mee geconfronteerd wordt bij het verlaten van 
de bus.  

3. Op welk termijn denkt uw College van B&W de halte weer in ordentelijke en representatieve staat te 
kunnen brengen? Al dan niet in samenspraak met stakeholders.  

 
Graag vernemen wij uw reactie.  
 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Samen Lokaal Beverwijk,  
 
Ali Bal  







 


