
Versoepeling regels zou mooie opsteker zijn
"Het is mooi te ervaren
dat lokale politici van
landelijke partijen
nog heel wat kunnen
bereiken." Dat zegt
René Krabbe, secretaris
Interfractie HW. Hij
ontving persoonlijk
antwoord van minister

Voor de
Hoeksche Waard kan dat
zeer nadelige gevolgen heb-
ben voor de Buurtbus. PvdA
H W schreef de minister
daarover een niet mis te
verstane brief. Niet zonder
resultaat. In de brief van
Asscher aan René Krabbe
wordt duidelijk dat de mi-
nister situaties afzonderlijk
wil beoordelen. Het UWV
zal kijken naar de wijze
waarop de buurtbus in de
specifieke situatie is georga-
niseerd. Met ingang van sep-
tember rijdt Buurtbus lijn
711, een tweeuurdienst van
Numansdorp naar Oud-Be-
ijerland en lijn 712, een éé-
nuurdienst van Zuid-Beijer-
land naar Oud-Beijerland.
Met deze nieuwe dienst-

regeling vult de Buurtbus
een leemte die ontstaan is
door het opheffen van on-
rendabele buslijnen. Ar-
riva betaalt de busjes en het
onderhoud, Buurtbus HW
levert de vrijwillige chauf-
feurs. Door de uitbreiding
van de dienstregeling is de
Buurtbus drastisch op zoek

BUURTBUS HOPEN
OP STEUN VAN
MINISTERASSCHER

naar nieuwe vrijwilligers.
"De werving van vrijwil-
ligers stagneert nu doordat
het UWV het mensen tussen
de 55 en 65 jaar die een uit-
kering genieten, verbiedt om
4 keer per maand 4 uurtjes
te rijden. Coördinator Klaas
Veerman dreigt voor de lij-
nen 711 en 712 het rooster
niet meer rond te krijgen.
"De PvdA HW vindt dit te
zot voor woorden", aldus
Krabbe in zijn brief aan de
minister. "De Rijksoverheid
propageert een participatie-
samenleving waarin ieder-
een z'n steentje bijdraagt.
De Provincie verzint een
creatieve constructie om de
onrendabele buslijnen op
het platteland in stand te
kunnen houden. Vervolgens
gaat het UWV dwarsliggen.
Door deze handelwijze loopt
het Openbaar Vervoer in de
Hoeksche Waard gevaar."
Coördinator Veerman zegt
met 38 chauffeurs nog rede-

lijk rond te komen. "Zijn er
zieken of gaan er chauffeurs
met vakantie, dan krijg ik
problemen. Nieuwe chauf-
feurs zijn zeer gewenst.
Versoepeling van regels zou
goed uitkomen." Minister
Asscher benadrukt dat hij bij
de uitwerking van de regels
verdringing van reguliere
werknemers door WW-ge-

rechtigden scherp in het oog
houdt. "Het UWV bekijkt
iedere casus op zich. In het
algemeen zullen werkzaam-
heden vaker met behoud
van WW-uitkering worden
toegestaan als deze al lange-
re tijd door vrijwilligers en
voor een niet-commerciële
organisatie met maatschap-
pelijk nut worden verricht."

Foto: Pt

Drastisch op zoek naar vrijwilligers

De Buurtbus is op zoek naar vrijwilligers. Zij zoeken
mensen die graag rijden en vooral met ouderen kunnen
omgaan. De nieuwe vrijwilligers krijgen voor het rijden
op de buurtbus een gedegen opleiding en worden me-
disch gekeurd. De chauffeurs rijden dagdelen van 8.00
tot 12.30 uur; 11.30 tot 15.30 uur en 14.30 tol 18.30 uur.
Aanmelden bij J. de Vos, 0186-692715 of K. Veerman,
0186-692120.


