MOB

14-8-2019

College van GS Provincie LimbLrg
T.a.v. Gedeputeerde Hubert Mackus en formateur Ger Koopmars
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Provincie Limburg

Ingek.
Afschrift gericht aan dhr. M. Lucker en mevr. L. de Vries

Datum:
1 mei 2019
Betreft:
Voortgang ondersteuning Wensbusorganisaties
Ons kenmerk: 2019/05WB

2 8 MEI 2019

DOCnr.
Afd.

Geacht college
Al sinds februari 2014, met de opstart van de allereerste WensbLSsen,(een initiatief van de toenmalige
gedeputeerde Patrick van de Broek) werkt de VKKL met de provincie Limburg samen om van het
vraagafhankelijk lokaal vervoer gereden door vrijwilligers een succes te maken. Al ruim 5 jaar op rij
bewijzen de Wensbusorganisaties dat hun diensten een waardevolle aanvulling vormen op het
reguliere vervoersaanbod, met name in kernen die niet of slecht op het overige openbaar vervoersnet
zijn aangesloten. Deze waardering blijkt uit een gestage toename van het aantal reizigers en het
aantal ritten, de tevredenheid van de gebruiker die soms letterlijk van achter de geraniums worden
weggehaald, én een toename van het aantal initiatieven, van 6 in 2014 naar minimaal 25 in 2019.
De Wensbussen bestaan bij de gratie van draagvlak vanuit de lokale gemeenschap. Zowel bestuur,
coördinatoren als chauffeurs zijn afkomstig uit dezelfde buurt of gemeente waarin de Wensbus haar
reizigers vervoert. De organisaties zijn geheel zelfstandig en bepalen zelf hun beleid, uiteraard binnen
de kaders van de subsidieregeling. Daaraan is ook het grote succes te danken: lokaal organiseren wat
lokaal georganiseerd dient te worden, een goed voorbeeld van participatie en maatschappelijke
verantwoordelijkheid, en provinciaal ondersteunen en verbinden waar dat kan.
De subsidieregeling voor de huidige Wensbusorganisaties is ingesteld voor 5 jaar. Afhankelijk van de
starttijd van ieder individueel project, loopt deze af in 2022 of 2023. In principe is bij aanvang van het
hele Wensbus concept als aanvul ing op de huidige openbaar vervoer concessie 2016-2031 gesteld
dat de provincie de ondersteuning zou waarborgen gedurende de hele concessieperiode, dus tot
2031. Ondersteuning zien wij in deze breder dan alleen financiering middels een subsidie. Het blijkt
keer op keer dat het voor projecten zeer waardevol is, om onderling kennis en informatie te kunnen
delen en een beroep te kunnen doen op onafhankelijk advies indien nodig. Ook voor nieuwe
projecten, met name in de opstartfase, is een steuntje in de rug prettig om het initiatief van de grond te
krijgen.
Ten eerste willen wij u daarom vragen om ten aanzien van het onderwerp ‘Wensbus’ uw visie voor de
komende jaren kenbaar te maken. Daarmee wordt voor de Wensbusorganisaties de onduidelijkheid
die nu bestaat ten aanzien van de rol van de provincie weggenomen, waardoor er beter op de
toekomst geanticipeerd kan worden. Ten tweede zouden wij er voor willen pleiten om de provinciale
ondersteuning van de Wensbusorganisaties op te nemen in uw coalitieprogramma. Bovenstaande is
belangrijk om de initiatieven als sociale en fysieke verbinder te behouden voor de gemeenschappen in
Limburg en zodoende zorg te dragen voor leefbaardere kernen en dat o.a. ouderen langer in eigen
omgeving thuis kunnen blijven wonen!
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Vereniging
Kleine Kerner

In afwachting van uw reactie.

Limburg
Met vriendelijke groet,
Namens alle 21 Wensbusorganisaties en het VKKL bestuur

Stichting Wensbus Leudal
Stichting Kernoverleg Offenbeek
Stichting Wensbus Beekdaelen
Stichting Wensbus Schinnen
Stichting Wensbus Ysselsteyn
Stichting De Bekkerie Boekend
Dorpscoöperatie America U.A. / Vervoer in America (VIA)
Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren (LES)
Stichting Wensbus Maasgouw
Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo-Maasbree
Stichting dorpsdagvoorziening Meers
Stichting Wensbus Gennep
Stichting Wensbus Beek
Stichting Gemeenschapsraad Heibloem / Wensbus Heibloem
Stichting Uw Wijkbus Tegelen
Stichting Dorpsvervoer Grashoek Beringe Koningslust (GBK)
Stichting Dorpsraad Wanssum / Wanssums Info Punt (WIP)
Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord / Wensbus Kronenberg-Evertsoord
Stichting Dorpsraad Merselo / Wensbus Merselo-Vredepeel
Stichting Zorg in eigen dorp Koningsbosch
Stichting Vrijwilligersvervoer Kessel-Kessel Eik

Birgit op de Laak
Voorzitter VKKL
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