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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) 

van onze leerlingen 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 4 februari 2016 

 

 

Betreft: buslijn 126; ons kenmerk 3024u03-02-16 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is u vast niet ontgaan dat er in de lokale media veel aandacht is voor de wijzigingen 

in de route van buslijnen 126 en 130.  

Vanaf 11 december 2016 gaat vervoerder Syntus het openbaar vervoer in De Ronde 

Venen verzorgen; er zal een verslechtering in de bereikbaarheid van de kernen in de 

gemeente optreden.  

 

Omdat buslijn 126 straks o.a. niet meer door Abcoude zal rijden, ondervinden leerlingen 

hier ook veel hinder van. Leerlingen die in Abcoude wonen, kunnen dan alleen nog langs 

de A2 op- en uitstappen; dat is geen prettige halte om op de bus te moeten wachten, 

want er is totaal geen bebouwing.  

 

Het VeenLanden College vraagt niet alleen in school aandacht voor deze zaak door zowel 

personeel als leerlingen erop te wijzen de petitie te tekenen. Via dit schrijven wil ik óók 

graag alle ouder(s)/verzorger(s) stimuleren om de petitie van het CDA te tekenen 

(https://ovvoorrondevenen.petities.nl/). 

Dat kan via bovenstaande link maar ook via onze eigen website 

www.veenlandencollege.nl. Op de homepage is een directe link te vinden naar de website 

van de provincie. Verder hebben we als school ook nog een persbericht verzonden. Na 

een onderhoud met wethouder Dijkstra heb ik besloten om spreektijd aan te vragen om 

tijdens een commissievergadering in provinciehuis in Utrecht het standpunt van school te 

verwoorden.  

 

We hopen natuurlijk dat de provincie op haar besluit terugkomt en luistert naar de 

inwoners en betrokkenen van De Ronde Venen. Mocht er geen verandering komen in het 

besluit, dan zal het VLC een schoolbus uit en naar Abcoude laten rijden. Deze service 

biedt de school in de winterperiode ook al enige jaren aan leerlingen uit omgeving 

Loenen en omgeving Nieuwkoop/Zevenhoven. 

 

Ik hoop dat ik uw belangstelling heb gewekt en dat u ons helpt door het tekenen van de 

petitie. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Drs. Ruud van Tergouw, 

rector  
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