BUURTBUS zoekt
vrijwilligers in Zeeland





Houdt u van contact met mensen en vindt u service bieden leuk?
Lijkt het u leuk om samen met meerdere vrijwilligers openbaar vervoer te
verzorgen voor inwoners uit uw eigen woonomgeving?
Bent u een dagdeel per week beschikbaar, in het bezit van een geldig rijbewijs
B en niet ouder dan 75 jaar? Meldt u dan aan als vrijwillig buurtbus chauffeur.

Voor meer informatie en/of uw aanmelding kunt u een mail sturen naar Hans de Bel
h.d.bel@connexxion.nl. Vermeld hierin in ieder geval uw telefoonnummer zodat wij kontakt
met u kunnen opnemen. Bij voldoende vrijwilligers beleggen we een informatiebijeenkomst.

Waarom van kleine busjes naar BUURTBUS
Door bezuiniging bij de Provincie dreigen vanaf 2015 15 buslijnen te vervallen. Het gaat om
buslijnen met minder reizigers, waar nu 8 persoons busjes op rijden. Mensen, vooral in de
kleinere dorpen, die zijn aangewezen op deze 15 lijnen worden gedupeerd. Connexxion en
Veolia willen dit voorkomen.

Ons plan is om op deze 15 lijnen over te gaan naar BUURTBUS, dit is openbaar vervoer
uitgevoerd door vrijwilligers. In Zeeland rijden al jaren veel vrijwilligers met plezier en
voldoening op de BUURTBUS tussen Zierikzee - Nieuwerkerk, Kruiningen NS – Rilland Waarde en Clinge – Ossenisse.

Nu al beginnen
We willen niet wachten tot 2015 met BUURTBUS, maar nu al geleidelijk beginnen met de
overgang. Zo is het openbaar vervoer in 2015 het beste voor iedereen verzekerd en bieden
we de huidige chauffeurs van de kleine busjes goede kans op herplaatsing in ander werk bij
taxi of openbaar vervoer.

Welke lijnen en kernen
Hieronder vindt u een overzicht van de lijnen en plaatsen die BUURTBUS gaan krijgen. Er
is er altijd wel een bij u in de buurt. Zodra 20 vrijwilligers willen meedoen kan een lijn als
BUURTBUS van start. Connexxion en Veolia begeleiden deze buurtbusverenigingen en
stellen o.a. het 8-persoons busje ter beschikking.
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Sirjansland – Kerkwerve
Oost-Souburg – Middelburg
Goes - Oud-Sabbinge
stadsdienst Goes
's Heerenhoek Tolplein Ellewoutsdijk v.v.
's Heerenhoek Tolplein - Baarland
v.v.
's Heerenhoek Tolplein - Goes v.v.

Sirjansland, Dreischor, Zierikzee
Oost-Souburg, Ritthem, Nieuw en St.Joosland, Middelburg
Goes, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge
Goes

25

Goes - Baarland v.v.

29
16
11
13
3

Yerseke - Kruiningen NS
Terneuzen - Ossenisse v.v.
Terneuzen - Westdorpe v.v.
Axel - Westdorpe v.v.
Oostburg -Breskens v.v.

4

Oostburg - Oostburg v.v.

15

Breskens - Biervliet v.v.

Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk
Ovezande, Oudelande, Baarland
's Heerenhoek, Nieuwdorp, Lewedorp
's Gravenpolder, Kwadendamme, Baarland,
Hoedekendskerke
Yerseke
Terneuzen, Zeedorp, Reuzenhoek, Ossenisse
Hoek, Phillipinne, Zandstraat, Sas van Gent
Axel, Zuiddorpe, Overslag, Westdorpe, Sas van Gent
Oostburg, Zuidzande, Nieuwvliet, Groede, Breskens
(Cadzand)
Oostburg, Zuidzande, Cadzand-Dorp, Cadzand-Bad,
Retranchement, Sluis, Heille, Aardenburg, Eede, Sint Kruis
Breskens, Nummer Een, Hoofdplaat, Driewegen, Biervliet

BUURTBUS gaat op maandag tot en met vrijdag ieder uur rijden tussen 6.30 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en
18.00 uur. In principe wordt de bestaande dienstregeling en route gereden, maar aanpassingen zijn mogelijk.

