
1 8 MAART 2022

reg. nr.

Rotterdam 17 maart 2022

Onderwerp: vervallen buslijn 79 Albrandswaard

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met vriendelii

Familieraad PG Regio Rijnmond
De Familieraad behartigt de belangen van familie en naasten van patiënten die een 
behandeling krijgen van Parnassia Groep en/of verblijven in de voorzieningen. Een goede 
samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en familie draagt aantoonbaar bij aan het herstel 
van patiënten. De Familieraad is de medezeggenschapspartner van Bestuur en Directie en 
oefent invloed uit op het Familiebeleid en de uitvoering daarvan.

Gemeenteraad Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

GR BAR-organisatie
INGEKOMEN

De Familieraad Parnassia Groep regio Rijnmond is verbijsterd over het besluit van de RET tot 
opheffing van buslijn 79 in de weekenden. Deze maatregel is een grote beperking van de 
bezoekmogelijkheid van familie en naasten die in de weekenden de patiënten bezoeken die 
op het terrein in Poortugaal verblijven. Andersom zijn de patiënten die het terrein in het 
weekend willen verlaten en daarvoor zijn aangewezen op de bus ernstig in hun mobiliteit 
aangetast.
Deze maatregel is genomen zonder een acceptabel alternatief te bieden. Hieruit blijkt dat de 
RET zich louter laat leiden door economische motieven en geen oog heeft voor de kwetsbare 
positie van de patiënten en hun naasten.
Deze maatregel tast hun proces van herstel en re-integratie aan en leidt tot verlies van 
kwaliteit van hun leven en dat van hun familie.
Voor het overige sluiten wij ons graag aan bij de inhoud van de brief van 10 maart 2022 die 
de directie van Antes Divisie Klinisch Zuid aan u schreef. Wij rekenen op uw steun om buslijn 
79 ook weer in het weekend door uw gemeente te laten rijden

Theo Hoedemaker, 
voorzitter

parnassia
groep

Specialist in geestelijke gezondheid

Familieraad PG regio Rijnmond
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