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Geachte mevrouw Kerkhof,
In het vervoerplan dr 2021 hebben wij u met onderstaande tekst geïnformeerd over
de mogelijke opstart van de nieuwe buurtbus Mook – Middelaar.
Buurtbus Mook en Middelaar
Vanuit de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen is het verzoek gekomen
voor het opstarten van een buurtbus die o.a. Middelaar en Mook rechtstreeks
verbindt met het station in Molenhoek. Ook liggen er aanvullende wensen
m.b.t. verbindingen naar o.a. Groesbeek en Milsbeek en een aantal
individuele attractie punten.
De wens is uitgewerkt in een verkenning naar vervoerkundige mogelijkheden.
Deze verkenning is onderwerp van gesprek tussen gemeenten, provincie en
Breng. Ook dienen er nog stappen gezet te worden om te komen tot een
buurtbusvereniging die de exploitatie van deze nieuwe lijn op zich kan nemen.
Recent is via een enquête onder bewoners van betrokken kernen
geconstateerd dat deze nieuwe buurtbus voldoende reizigers kan genereren
om de provinciale norm van tenminste 400 reizigers per maand te halen.
Daarmee kan van start worden gegaan met de realisatie van deze buurtbus.
Er is nog geen streefdatum voor ev. realisatie. Die kan worden bepaald als
aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Denk daarbij aan voldoende
vrijwilligers en consensus over de te rijden dienstregeling.
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Inmiddels zijn er weer een aantal stappen gezet:
•

De bestaande buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen (RvN) heeft erin
toegestemd om ook deze nieuwe buurtbus onder haar hoede te nemen. Dat
betekent dat deze lijn opgezet wordt met en door mensen die veel ervaring
hebben met bestaande buurtbussen en die weten hoe ze een nieuwe
buurtbuslijn op een goede manier kunnen realiseren.

•

In overleg met RvN is een route en een dienstregeling vastgesteld. Beide zijn
opgenomen in de bijlagen.

•

In samenwerking met de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar zijn
vrijwilligers geworven om de nieuwe buurtbus te bemensen. Het vereiste
minimum van 30 personen is inmiddels gehaald.

•

Met de wegbeheerders zijn afspraken gemaakt over aanleg en aanpassing van
haltes.

•

In samenwerking tussen de communicatie afdelingen van gemeenten,
provincie en Breng wordt de communicatie uitgewerkt.

•

Vanuit de provincie is toegezegd dat de norm voor het voortbestaan van een
buurtbus (tenminste 400 reizigers per maand) in tijden van corona coulant
wordt gehanteerd voor alle buurtbussen en zeker voor een nieuwe buurtbus.

Er is inmiddels een startmoment genoemd voor deze nieuwe buurtbus: begin juni.
Alhoewel nog niet alle hobbels voor feitelijke opstart genomen zijn denken wij dat
dit een realistische startdatum is.
Alle onzekerheid ten spijt vragen wij toch het advies van het ROCOV voor het
opstarten van deze nieuwe buurtbus.
Mochten er nog vragen zijn voordat het ROCOV advies kan geven dan
beantwoorden wij die uiteraard graag.
Op voorhand hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Hermes Openbaar Vervoer B.V.
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