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Aan 

 

 

 

 

 

Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

 

Openingstijden   

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.30 - 13.00 uur 

woensdag: 

13.00 - 16.30 uur 

17.30 - 20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 - 11.30 uur 

 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00 - 16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

 

 

 

 

 

 

 

27 juli 2015 

Wijziging onderaannemer leerlingenvervoer 

Bianca Weijs 

010-5061764 

b.weijs@bar-organisatie.nl 

 

990673 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Munckhof BV voert voor de BAR gemeenten het leerlingenvervoer en het WMO 

collectief vervoer uit. Taxi Haars, één van de onderaannemers van Munckhof, heeft 

aangegeven per 1 augustus 2015 te stoppen met het leerlingenvervoer. 

Hoewel in Albrandswaard de onderaannemer Vlasblom veel ritten verzorgt, kunnen 

onze inwoners de gevolgen van deze wijziging merken. Gezien de kwetsbare 

doelgroepen van het vervoer vinden wij het belangrijk om u hier direct over te 

informeren. Dit doen wij middels deze raadsinformatiebrief. 

 

KERNBOODSCHAP 

Munckhof garandeert het vervoer en blijft dit garanderen. Munckhof heeft direct 

maatregelen genomen om het leerlingenvervoer op een goede manier te kunnen 

continueren. Ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht en de nieuwe 

chauffeurs zullen zich tijdig vorstellen. Dit valt samen met de nieuwe vervoersplanning 

en aanvang van het nieuwe schooljaar. In deze situatie kunnen er altijd wijzigingen 

optreden. Te denken valt aan gewijzigde routes en/of een nieuwe vaste chauffeurs op 

de route.  

 

Daarnaast heeft Munckhof het volgende doorgegeven: 

- Vanaf 1 augustus 2015 verzorgt Taxi Edad uit Dordrecht het leerlingenvervoer. 

- De routes blijven zoveel mogelijk gelijk, mits deze door aanmeldingen van 

nieuwe leerlingen wijzigen.  

- Er is een vaste chauffeur met een vaste invaller. 

- Alle ouders worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. 

- Het uitgangspunt is dat niemand enige hinder zal ondervinden van deze 

wijziging in het leerlingenvervoer. 

 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 
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VERVOLG 

Munckhof houdt ons goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Taxi Edad is een 

bestaande onderaannemer van Munckhof. Alle formele benodigde gegevens zijn 

daardoor reeds in ons bezit. 

 

Als er nieuwe informatie/ontwikkelingen zijn, dan laten wij u dat uiteraard weten. 
 

 

Poortugaal, 6 augustus 2015 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 


