
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)          

IN TE DIENEN BIJ GRIFFIE 
 
 
Art. 32 RvO 
 
            

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Datum: 05-03-2019 
 

 
Onderwerp: Openbaar Vervoer Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee en vice versa. 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Is het college ervan op de hoogte dat het OV tussen de Hoeksche Waard en ons 
eiland zeer ongunstig is? 

2. Is het college ervan op de hoogte dat door deze slechte verbindingen leerlingen met 
een voorkeur voor onderwijs op ons eiland (VO en MBO) toch kiezen voor scholen 
elders in de regio. 

3. Als u hiervan al op de hoogte bent, wat heeft u als college al gedaan om hierin 
verandering te brengen? Als u hiervan nog niet op de hoogte was, wat kunt u als 
college in deze situatie betekenen?  

4. Bent u voornemens zich in te spannen voor beter OV tussen de Hoeksche Waard en 
ons eiland? 
 

 

 
Toelichting: 
Tijdens een Pro-Demosles in het Rondeel gaven meerdere leerlingen van het Albedacollege 
aan dat ze zeer slechte verbindingen met het OV hebben vanuit de Hoeksche Waard naar 
ons eiland. Dit zorgt voor veel frustratie en kost erg veel tijd.  
Bij navraag bij de scholen blijkt dit een breder probleem te zijn, leerlingen die graag naar dit 
eiland willen komen voor onderwijs (mede doordat het op ons eiland rustiger en veiliger is) 
kiezen regelmatig toch voor een school in Rotterdam of elders in de regio omdat de OV-
verbindingen zo ongunstig zijn. Dit lijkt ons een ongewenste situatie, zeker met het oog op 
de te bouwen campus en de leerlingenkrimp. Als het OV naar ons eiland efficiënter zou zijn 
zou dat een positieve impuls voor het leerlingenaantal kunnen betekenen en veel tijd schelen 
voor de huidige leerlingen uit de Hoekse Waard.  
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