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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie 
over een kiosk op station Nieuw-Vennep 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 11 juli 2012 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de PvdA-fractie waarin het 
college wordt verzocht medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een Kiosk op 
station Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag I :  
Is het college bereid om haar goede contacten in te zetten om dit bij de geëigende instantie 
aan te kaarten en een Kiosk mogelijk te maken? 

Antwoord: vanwege de verhoogde frequentie van het aantal treinen dat in de spits in Nieuw- 
Vennep stopt, heeft er in uw waarneming een stijging van het aantal reizigers 
plaatsgevonden. Uw verzoek betreft het faciliteren van deze trein- en bus reizigers door het 
vestigen van een Kiosk. 

Wij ondersteunen uw initiatief om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. De 
aanwezigheid van een Kiosk, een stationswinkel met een uitgebreid assortiment aan eten en 
drinken voor onderweg waarmee in de behoefte van de reiziger wordt voorzien, kan hiertoe 
bijdragen. Wij zullen uw verzoek indienen bij de NS en met hen bespreken. Uw suggestie 
om deze Kiosk te vestigen in het voormalige plaatskaartenkantoor, dat daarmee tevens kan 
dienen als wachtruimte, wordt meegenomen in het verzoek. 
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Vraag 2 : 
/s het college bereid om de gemeenteraad te informeren over onze gesprekken daarover? 

Antwoord: wij zullen u informeren over de resultaten van ons verzoek aan NS. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 
de secretaris, 


