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Aanleiding 

 Ontwikkelingen 

 Individueel -> collectief/algemeen vervoer 

 Gezamenlijk vervoersmodel ontwikkelen 

 OV-bureau Groningen-Drenthe stopt met stadsdienst 

 

 Doel 

 Oprichten van een nieuwe vervoersdienst, die WMO 

reizigers en de huidige stadsdienst reiziger zoveel 

mogelijk bedient en vervoert 



Vervoersdienst 

 Uitgangspunten 

 Pilot 2 jaar 

 Vaste lijn / flexibel systeem 

 Wie met de vervoersdienst kan, gaat met de 

vervoersdienst 

 Vervoerslijnen sluiten aan bij vervoersbehoefte 

 

 



Vervoersdienst, huidige gebruik 



Vervoerssysteem, route 

 Herkomst en bestemming WMO reizigers 

 Berggierslanden versus Haveltermade 

 Basislijn + uitbreiding in spits + uitbreiding buiten spits 

 Haltes en “hand opsteken” 

 Rol klantenpanel 

 

 



Vervoerssysteem; route (vervolg) 
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Dienstregeling (vervolg) 

 Uitbreiding in avond 

 Ook weer op zondag 

 Laatste ritten: op bestelling (informatie bij Connexxion) 

 

 Communicatie: website, advertenties in de Nieuwe 

Meppeler, flyer 



Tarief 

Onder voorbehoud: 

zo-vr: € 2,-/enkele reis 

za: € 2,-/retour 

evenementenkaart: € 5,-/retour gezin 

 

Mogelijkheden van kortingen WMO pashouders en 

studenten (OV jaarkaarten) wordt onderzocht. 



Vrijwilligers 

 Chauffeurs zijn allemaal professionals 

 Ondersteuning: vrijwilligers en personen met 

maatschappelijke taak en/of verplichting (tegenprestatie) 

 Maatjes in de bus 

 Maatjes in de wijk  



Organisatie 

 Opdrachtgever: gemeente Meppel 

 Vervoerder: Connexxion i.s.m. Reestmond 

 Opleiding/uitkeringsachtergrond: Leer/WerkCentrum 

 Vrijwilligers: Stichting Welzijn Mensenwerk 

 



WMO reizigers 

 Stimuleren overstap: 

 Reis (on)mogelijkheden worden samen bekeken 

 Vanaf begin 2016 worden hierover keukentafel 

gesprekken gevoerd 

 Huidige systeem vervalt niet, maar wie ook in de 

Stadsdienst kan zullen we stimuleren dat te doen. 

 



Pauze 

Vragen bij de tafels 



Reizigersplatform 

• Klankbordgroep van reizigers 

• Informatie en ervaringen delen 

• Adviesorgaan voor opdrachtgever (gemeente) en 
opdrachtnemer (Connexxion) 

• Effect van verbeteringen inzichtelijk maken 

Organisatie: 

 3 á 4 keer per jaar bijeen 

 Ondersteuning door Welzijn Mensenwerk of de 
gemeente Meppel 

 Tijdstippen, taken en frequentie worden door 
betrokkenen bepaald. 

                     Vraag: Wie doet mee?  

  



Het vervolg 

Bedankt! 

Afsluiting rond 21.00 uur  


