Reserveren
Inwoners van Baarlo en Maasbree kunnen de rit tot uiterlijk één dag
van te voren bestellen, door tussen 8.30-12.00 uur te bellen met een
van de twee coördinatoren via een centraal nummer:
06 - 24 37 02 03 van maandag t/m vrijdag.

Rij mee met de wensbus
Baarlo-Maasbree

Meer informatie
Voor vragen of informatie over het wensbusproject Baarlo Maasbree
kunt u contact opnemen:

mail: wensbusbaarlomaasbree@gmail.com
telefoon: 06 - 24 37 02 03

De wensbus is een klein busje voor maximaal acht personen waarvan de inzet door
de bewoners, zélf op basis van vrijwilligheid, afhankelijk van vraag en behoefte wordt
georganiseerd.
De wensbus is een nieuwe vorm van vervoer in aanvulling op al bestaande vormen
van kleinschalig (openbaar) vervoer, specifiek voor kleine kernen en het landelijke
en verstedelijkte gebied waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar
vervoer te bieden.
Naast een vorm van vervoer is de wensbus ook een experimenteel sociaal concept om
bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie in een lokale gemeenschap
en vergroting van de leefbaarheid in kleine kernen en wijken.
De proef wordt uitgevoerd door de Provincie Limburg in samenwerking met Veolia
Transport en de Vereniging Kleine Kernen Limburg.

Lees in deze folder meer.

Doel van de wensbusritten
De ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel in en vanuit
de kernen Baarlo en Maasbree. Hierbij wordt voorrang gegeven aan
inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn. Op deze manier kan
de wensbus er toe bijdragen dat de inwoners van onze kernen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wensbusritten zijn bijvoorbeeld mogelijk voor vervoer naar:
- aansluiting(en) op het regulier openbaar (bus)vervoer;
- de Dorpsdagvoorzieningen in de beide kernen;
- de Huiskamerprojecten in de beide kernen;
- overige dagbestedingsprojecten in deze kernen;
- activiteiten van de KBO in Baarlo en Maasbree of andere verenigingen;
En voor:
- kerkbezoek in Baarlo of Maasbree;
- familiebezoek;
- en het onderhouden van de eigen sociale contacten.
Ook kan de wensbus u naar de volgende bestemmingen vervoeren:
- het koersballen;
- de fysiotherapeuten;
- de huisartsen;
- de supermarkten om zelf weer de eigen boodschappen te kunnen
doen;
- het gemeentehuis in Panningen;
- de bibliotheek;
- de dichtstbijzijnde bushalte of de stations Horst Sevenum of Venlo/
Blerick

Spelregels
• Indien mogelijk wordt aangesloten op bestaande OV routes van
trein en bus(sen).
• Vast ingeplande routes krijgen altijd voorrang op overige aanvragen.
• Ritten vinden in principe plaats op werkdagen tussen 8.30 en 18.00
uur.
• Vervoer buiten de kernen Baarlo en Maasbree is alleen mogelijk als
dit niet ten koste gaat van vast ingeplande routes.
• Daar waar de genoemde spelregels (nog) niet in voorzien, is de
werkgroep Dorpsvervoer Baarlo Maasbree als uitvoerder en eindverantwoordelijke van de wensbus Baarlo Maasbree bevoegd de
aanvraag af te wijzen danwel de criteria aan te passen.
• Men moet zelfstandig in en uit kunnen stappen. Het meenemen van
hulpmiddelen, zoals rollators, krukken of opvouwbare rolstoelen, is
in beperkte mate mogelijk.
Ritprijs
• Ritten binnen de kernen Baarlo en Maasbree kosten enkele rit
€ 1,00 per persoon.
• Voor de puntbestemmingen centrum Helden/Panningen en stations
Horst Sevenum en Blerick/ Venlo geldt een tarief van € 1,50 per
persoon per enkele rit.
• Het tarief naar het centrum, of buitenpoli Viecuri in Panningen en
Viecuri ziekenhuis Venlo bedraagt € 1,50 per persoon per enkele rit.
• Voor alle overige bestemmingen buiten Baarlo en Maasbree, die
verder gaan dan het hiervoor genoemde geldt een basistarief van
€ 2,00 en € 0,14 per kilometer.

