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Onder protest van een groot deel van de Tilburgse gemeenteraad heeft de gemeente in 
2012 een taakstellende provinciale bezuinigingsopdracht op Openbaar Vervoer vertaald in 
het opheffen van de buurtbussen in Tilburg.  
Dit ondanks acties van de vijftig gemotiveerde vrijwilligers en van ouderen die net als een 
deel van de raad van mening waren dat deze mobiliteitsvoorziening voor met name ouderen 
nadrukkelijk in een behoefte voorzag.  
Inmiddels heeft de provincie een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om een 
oplossing te bieden daar waar vraag is naar vervoer maar onvoldoende reizigersaanbod is 
om een reguliere buslijn te laten rijden. Volgens de provincie kunnen dan soms alternatieve 
kleinschalige oplossingen worden toegepast. 
 
Onder regie van de Twern is sinds de opheffing van de buurtbus een proef gestart met de 
z.g. Boodschappenplusbus. Dit blijkt in het sociale domein een zodanig succesvolle formule 
te zijn, dat sinds kort een tweede dagelijkse bus vanuit de Reeshof is ingezet.  
De Boodschappenplusbus is echter geen regulier vervoer maar heeft voornamelijk een 
belangrijke sociale component. Ouderen wordt onder begeleiding van vrijwilligers de kans 
geboden een dagje uit te gaan of samen te gaan shoppen. De Boodschappenplusbus is dus 
niet bedoeld voor het dagelijkse vervoer naar de kien- of biljartclub, naar de supermarkt 
voor de dagelijkse boodschappen of om bij familie of vrienden elders in de stad op bezoek te 
gaan.  
In die zin is deze voorziening dus beslist  geen vervanger van het reguliere dagelijkse vervoer 
dat de buurtbus wist te bieden. Voor ouderen is sinds het wegvallen van de buurtbus het 
alternatief de duurdere (vaak onbetrouwbare) deeltaxi, de lijndienst mits op redelijke 
loopafstand of - als de rijvaardigheid dit fysiek nog toestaat - de eigen auto. 
Gezien zijn veel compactere maatvoering kon de buurtbus diep in de wijken binnendringen 
en voorzag daarmee op een fijnmazige manier in een voor ouderen welkome aanvulling op 
het reguliere OV.  
Van een groeiende categorie ouderen (nu 53.000 in Tilburg) wordt verwacht dat ze zo lang 
mogelijk zelfstandig blijft wonen en zelfredzaam is. Dat ze gezond oud worden door niet te 
vereenzamen en daarom worden ze gestimuleerd volop te participeren in de samenleving.  
 



Met dat perspectief voor ogen zijn de PvdA en de TVP van mening dat de gemeente Tilburg 
actief gebruik zou moeten maken van de nieuwe subsidieregeling die de provincie aanbiedt 
v.w.b. kleinschalige vervoersoplossingen. 
 
De PvdA en de TVP stellen het College dan ook de volgende vragen: 
 
1.  
Wat zijn uw ervaringen voor wat betreft de mobiliteit van ouderen na het opheffen van de 
buurtbus in 2012? Zijn de eerdere gebruikers zich op een alternatieve manier gaan 
verplaatsen of zijn ze niet meer op pad gegaan? 
2.  
Er van  uitgaande dat u regulier overleg voert met ouderenwerkers en/of andere 
belanghebbenden als ouderenorganisaties enz. over de behoefte van ouderen op het gebied 
van OV in Tilburg: wat komt uit dit overleg naar voren v.w.b. de mobiliteit van ouderen en de 
behoefte daaraan bij dit deel van de bevolking ? 
3.  
Een van de subsidiabele mogelijkheden die de provincie noemt is een door vrijwilligers 
gereden busje waarbij de klanten lid moeten zijn van een coöperatie of vereniging. Dit is 
precies de vervoersvorm, die door uw college is wegbezuinigd. 
Bent u bereid te onderzoeken of een een buurtbus 3.0 in de wijken van Tilburg te initiëren 
valt binnen de nieuwe subsidieregeling? En zo ja: bent u bereid om daarmee aan de slag te 
gaan? Zo nee: waarom niet ? 
4. 
Bent u bereid om mogelijk al bestaande intitatieven op te sporen en deze te faciliteren door 
te wijzen op de nieuwe subsidiemogelijkheid kleinschalige vervoersvoorzieningen die de 
provincie momenteel aanbiedt en ze daarbij alle steun te bieden ?  
  
 
Namens de PvdA 
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Meer over de nieuwe regeling kleinschalige oplossingen openbaar vervoer Noord-Brabant : 
http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=935 
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