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Beste leden en burgerleden,
Met deze brief informeren wij u over het alternatief voorde huidige buslijnen door Lepelstraat die per 15 december 2019
gaan vervallen, In de raadscommissievergadering van 2 oktober jl. is inzicht gegeven in de toezeggingen die de provincie
Noord Brabant heeft gedaan. O.a. het gewenste reizigersonderzoek en de verlaging van het Bravo-flex tarief richting het
treinstation (van 63,50 naar 61,50) zijn verder belicht. Dit naar aanleiding van onze reactie niet akkoord te gaan met het
exploitatieplan voor wat betreft de nieuwe concessie openbaar vervoer die per december 2019 ingaat.
Er is in de vergadering ook aangegeven dat er voor Lepelstraat nog geen passende oplossing is geboden en dat wij daar
als gemeente verder over onderhandelen met de provincie.
Na onderhandeling is een oplossing geboden om met een ‘hubtaxi’ een sluitend vervoerssysteem vanuit Lepelstraat te
creëren richting het treinstation en/of Rotterdam. Vanuit het OV-deeltaxi systeem is het Lepelstraattarief gecreëerd,
hieronder enkele voorwaarden die de provincie er voor gesteld heeft;
« Voor OV-regiotaxiritten naar halte Molenplein vanuit Lepelstraat (deur-halte) en vice versa hanteert de provincie
het reguliere OV-tarief: instapbedrag: 60,96 en kilometertarief: 60,167. Vooreen ritje Lepelstraat richting het
Molenplein betekent dit een tarief van globaal 6 1,25. Dit is hetzelfde tarief als WMO deeltaxi klanten betalen.
» De ritten lopen mee in het regime van de prioriteitsritten die aansluiting geven op de bus. In dit geval dus op het
Molenplein (aankomstgarantie). De reiziger is altijd op tijd bij de halte mits op tijd de taxi besteld is.
« OV-chipkaart is niet geldig, betalen door te pinnen of contante betaling.
»
*

Rolstoelen en rollators kunnen ook mee.
Het gebied waar de Lepelstraattaxi (werktitel) geldig is, wordt bepaald door de zogenaamde PTT- of PostNLtabel. Dat betekent dat de gehuchten als Klutsdorp er ook gebruik van kunnen maken.

Hopende hiermee een passend, billijken sluitend flexibel openbaar vervoeralternatief te hebben gecreëerd voor onze
inwoners van Lepelstraat.
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