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Raadsvragen   
van de raadsleden dhr. C. Verbeek en dhr. D. Rennenberg 
(OAE) over de buurtmobiel 
 
 
Geacht college 
 
Ouderen Appèl Eindhoven wil buurtmobiel 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven is van mening dat ouderen in Eindhoven te kampen 
hebben met mobiliteit. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer laat te wensen 
over. Onlangs heeft fractie vragen gesteld over de bereikbaarheid van Tongelre en 
de omgeving van Pieter Eijffhuis en Fledermaus over de gewijzigde busroutes. 
De fractie was niet tevreden met de antwoorden van uw college. Vandaar dat het 
Ouderen Appèl denkt dat er maatwerkoplossingen moeten komen voor ouderen, met 
name kwetsbare ouderen, die mede door een gebrek aan betaalbaar openbaar 
vervoer onderhevig zijn aan eenzaamheidsproblematiek. 
In Utrecht is een fantastisch project gestart met steun van de gemeente. In de wijk 
Overvecht met 33.000 inwoners waaronder 8500 ouderen. Deze ouderen hebben 
grote problemen om naar het winkelcentrum van Overvecht te komen om de 
boodschappen te doen. 
Een paar mensen hebben een vrijwilligersproject opgezet de buurtmobiel die 
ouderen vanuit huis naar het winkelcentrum vervoerd en weer terug naar huis. 
 
Graag leggen wij u de navolgende vragen voor: 
 
1.  Is het college met de fractie van het Ouderen Appèl van mening dat het 

Utrechtse project de mogelijkheden biedt om met maatwerk pasklare oplossingen te 
bieden voor onder meer de ouderen van Tongelre en de bewoners van Fledermaus 
en Pieter Eijffhuis? 

2.  Is uw college bereid om op korte termijn twee pilots te organiseren? 
3.  Is uw college bereid dit project hetzij met vrijwilligers te bemensen, hetzij als een 

project om oudere werklozen toe te leiden naar een betaalde baan? Is uw college 
bereid de mogelijke financieringsbronnen in beeld te brengen onder meer, re-
integratiebudgetten, budgetten vanuit de WMO en budgetten van de 
zorgverzekeraars in het kader van gezondheids- en eenzaamheidspreventie? 

 
Graag wachten wij uw antwoorden af. 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1.  Is het college met de fractie van het Ouderen Appèl van mening dat het 

Utrechtse project de mogelijkheden biedt om met maatwerk pasklare oplossingen te 
bieden voor onder meer de ouderen van Tongelre en de bewoners van Fledermaus 
en Pieter Eijffhuis? 
 

In Nederland vinden tal van pilotprojecten plaats naar vervoersoplossingen voor 
bijvoorbeeld ouderen. Het project in de gemeente Utrecht laat dit ook zien.  
Tegelijkertijd is uit een landelijk rapport in opdracht van het ministerie van I&M eind 2016 
naar voren gekomen, dat de lokale omstandigheden van grote invloed zijn op het 
resultaat van een pilotproject. Iedere omgeving heeft namelijk zijn eigen kenmerken: 
dichtheid van het openbaar vervoer, maatregelen als het gratis openbaar vervoer en de 
manier waarop het Wmo-vervoer is georganiseerd. Het is bijna niet mogelijk om de 
effecten van de ene gemeente te kopiëren naar de andere gemeente. Maatwerk bieden 
betekent dus op zoek gaan naar de juiste mogelijkheden om lokaal succes te behalen.  
 
In gemeente Eindhoven kennen we voor ouderen de vorm van vrijwilligersvervoer van de 
Witte Raaf, een vrijwilligersorganisatie, die met vrijwillige chauffeurs werkt. De witte raaf 
kent een hoge servicegraad tegen een lage vergoeding. We ondersteunen hen met 
subsidie voor o.a.  hun eigen chauffeursopleiding en een coördinator.  
Ook voor ouderen uit het Pieter Eiffhuis, Fledermaus  en Tongelre is dit van deur tot deur 
vervoer toegankelijk voor ritten in Eindhoven en naar het Maxima Medisch Centrum. 
Door de Witte Raaf wordt gebruik gemaakt van busjes en bestelauto. Wij zullen wel met 
de Witte Raaf in contact treden of een intensivering van hun activiteiten nog beter in de 
vervoersbehoefte kan voorzien.    
 
Daarnaast hebben wij eerder aangegeven dat de provincie, Hermes en gemeente 
Eindhoven nader onderzoek gaan doen of het mogelijk is om een directe  busverbinding 
tussen het Pieter Eiffhuis en het ziekenhuis en winkelcentrum Woensel weer mogelijk te 
maken. Indien uit dit onderzoek blijkt dat dit het geval is, zal met ingang van de nieuwe 
dienstregeling, 10 december 2017, de lijn weer worden ingevoerd.  
 
In Tongelre is naar aanleiding van de bezwaren tegen het vervallen van lijn 55 een 
enquête waarin nagegaan welke vervoersbehoefte er bestaat na het vervallen van de 
genoemde buslijn. Op basis van de resultaten kunnen gaan wij bezien óf en op welke 
wijze wij tegemoet kunnen komen aan de wensen van de bewoners in Tongelre.  
 
2.  Is uw college bereid om op korte termijn twee pilots te organiseren? 
 
Op dit moment lijkt dat ons niet zinvol. De Witte Raaf voldoet naar ons inzicht aan de 
mobiliteitsbehoefte, heeft een goed bestuur, vrijwillige chauffeurs en tevreden klanten.  
Meer voor de hand ligt om de doelgroep kwetsbare ouderen  van het Pieter Eiffhuis, 
Fledermaus en Tongelre kennis te laten maken met De Witte Raaf.  Daarnaast lopen 
nog de in de eerste vraag genoemde acties naar aanleiding van de opgeheven buslijnen. 
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Tot slot willen wij benadrukken dat, als er vanuit de samenleving ideeën zijn, we 
uiteraard via de beschikbare mogelijkheden zoals innovatiesubsidie zullen bekijken of we 
deze kunnen steunen. Wij zullen initiatieven aanmoedigen om, als zij vrijwilligers kunnen 
vinden, een subsidieaanvraag voor het innovatiebudget te doen.  
 
3.  Is uw college bereid dit project hetzij met vrijwilligers te bemensen, hetzij als een 

project om oudere werklozen toe te leiden naar een betaalde baan? Is uw college 
bereid de mogelijke financieringsbronnen in beeld te brengen onder meer, re-
integratiebudgetten, budgetten vanuit de WMO en budgetten van de 
zorgverzekeraars in het kader van gezondheids- en eenzaamheidspreventie? 

 
Gezien de beantwoording van vraag 1 en 2, is beantwoording van deze vraag niet van 
toepassing. 
 
 
Eindhoven, 23 mei 2017 


