GEMEENTE BOEKEL

MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Buurtbus Boekel/Venhorst

Datum

: 15 september 2022

Geachte raads- en burgerleden,
Naar aanleiding van het wegvallen van buslijn 155 heeft de gemeente het initiatief genomen om
te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om lokaal een buurtbus te laten rijden.
In nauwe samenwerking met Arriva is het gelukt om een bestuur samen te stellen die voor dit
doel een vereniging heeft opgericht, waar gemiddeld 20 vrijwillige chauffeurs lid van zijn.
De vereniging is ingeschreven middels een notariële akte en statuten.
De buurtbus – lijn 256 - gaat vanaf 03 oktober 2022 rijden op het traject Venhorst
(St. Josephplein), Huize Padua (ingang Kluisstraat), Boekel (Nia Domo), Erp, met als eindpunt
het busstation in Veghel en weer retour. De buurtbus rijdt 6x per dag (12x retour), van maandag
t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur waarbij er maximaal 8 passagiers vervoerd mogen
worden. Arriva benadrukt dat hier niet van afgeweken mag worden in verband met de veiligheid
en de verzekering.
De chauffeurs worden geïnformeerd en geschoold vanuit de vereniging, met ondersteuning van
Arriva. Arriva ondersteunt in de regio Oost Brabant al meer dan 20 verenigingen op dezelfde
wijze. Hiervoor is een coördinator aangewezen vanuit Arriva. De concessie loopt tot eind 2026,
met waarschijnlijk een verlenging van twee jaar.
Opstapplaatsen
Op het traject zijn een aantal vaste opstapplaatsen aangewezen. De locaties worden in overleg
met de vereniging bepaald. Kaartjes zijn beschikbaar op dezelfde wijze als in het reguliere
openbaar vervoer. De buurtbus krijgt een vaste standplaats.
Exploitatiebijdrage
De bijdrage van Arriva bestaat uit het leveren van de bus en het (financieel) ondersteunen van
de vereniging. De geschatte inkomsten worden geraamd op € 63.300 per jaar – de geschatte
personeelslasten bedragen € 18.500 en de geschatte operationele kosten bedragen € 36.000.
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