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Heythuysen, 11 april 2017
Betreft: Financiële ondersteuning Buurtbusvereniging Leveroy e/o
Beste
Hartelijk dank voor de prettige ontvangst van donderdag 6 april jl.
Wij kregen de gelegenheid om het een en ander te verduidelijken betreffende het Buurtbus gebeuren.
Vanuit de gemeenschap Leveroy, zoals ook uit Nederweert en Heythuysen, kwam het dringende verzoek
van reizigers, om na de overname van Veolia door Arriva, toch een bus te laten rijden. Dit resulteerde in de
oprichting van de Buurtbusvereniging Leveroy e/o.
De Buurtbusvereniging Leveroy e/o bestaat vanaf december 2016.
Zestien vrijwilligers draaien gemiddeld één keer per week een dienst. Per dag rijden 3 chauffeurs. De
eerste rit begint om 6.21u.vanaf het Gemeentehuis te Heythuysen. Deze dienst bestaat uit 4 uur. Hierna
wordt er van chauffeur gewisseld.
De tweede dienst duurt 5 uur, waarna bij wisseling de laatste rit weer 4 uur duurt.
De route die gereden wordt loopt van Heythuysen naar Leveroy, Nederweert Eind, Nederweert en weer
terug.
In het allereerste begin had óók onze vereniging te kampen met aanloopproblemen, zoals de aansluiting op
de lijndiensten naar Roermond en Weert. Door de geweldige inzet van de chauffeurs zijn deze problemen
opgelost met als resultaat dat passagiers zich lovend naar Arriva toe, uiten.
Op dit moment vervoert de vereniging zo’n 600 passagiers per maand!
De bus en alles wat hiermee samenhangt, wordt door Arriva bekostigd. Ook stellen zij een soort van
“waarderingsbijdrage” beschikbaar. Alle overige initiatieven moet de vereniging uit eigen kas betalen.
10 April gaat de vereniging met een gloednieuwe bus rijden. Het enthousiasme van de leden is
overweldigend. Hieruit blijkt maar weer dat er een echte band onder de chauffeurs bestaat.
Dit voert tot de kern van mijn betoog: een financiële bijdrage voor deze hechte groep en voor de
continuïteit met vrijwilligers, die er voor elkaar zijn en belangeloos klaarstaan, is echte noodzaak!
Het bestuur heeft bij onze ontmoeting een suggestie qua financiële bijdrage gedaan. Het bedrag wat wij
voorgesteld hebben, gebaseerd op andere Buurtbusverenigingen, ligt tussen de € 1500,-- en €2000,--. Wij
verzoeken ons voorstel aan de Gemeenteraad te willen voorleggen en hopen op een positief besluit.
Vanzelfsprekend houden wij je op de hoogte over het verdere verloop van onze Buurtbusvereniging!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Voorzitter Buurtbusvereniging Leveroy e/o

