Lijnden

06-10-2014

Geachte Heer/Mevrouw,

Even voorstellen, Peter van Rijn 57 jaar geboren in de Haarlemmermeer
Linda van Rijn 53 jaar geboren in Amsterdam
We wonen op Akerdijk 126 1175 LK in Lijnden
Telefoon 020-6596398 06-49920965 E Mail ps.vanrijn@kpnmail.nl

Idee/ Ondernemingsplan.

Na 1 ½ jaar snuffelen aan diverse beroepen, waaronder
Bus shuttle chauffeur voor een Hotel,
Couriers( gastheer en dame) op een Italiaanse camping,
Klusjesman/ dakgoten reiniger,
Bleek dat overal waar we starten voor een bedrijf, we al heel snel het idee
kregen dat er iets heel simpel veranderd en verbeterd kon worden.
Hier werd nooit iets mee gedaan!
Wat wij belangrijk vonden in deze tijd van crisis, is een compliment of een
glimlach. Dit kan je dag al goed maken en kost niets, alleen door wat extra
aandacht te geven.
Door de programma’s momenteel op TV en diverse gesprekken met enkele
senioren uit onze omgeving, kregen we het gevoel dat er een behoefte is om
mensen weer uit de deur te krijgen . Ondanks alle boodschappen diensten en in

te huren gezelligheid, is er toch behoefte om zelfstandig je onder de mensen te
begeven.
Taxiservice als Valis en Meertaxi hele lange wachttijden en niet flexibel als het
toevallig gezellig is.
Maar is de mobiliteit( denk aan wandelstok en rollator) de beperking die vele
senioren aan huis bindt. Wij denken dit te kunnen doorbreken.

Daar is onze oplossing,
Een Shuttle service op een vast schema enkele uren per dag, op basis van Hop
ON Hop Off.
Bijvoorbeeld Badhoevedorp Schuilhoeve- Supermarkt-Apotheek-Bakker.
Dit willen wij realiseren met medewerking van de gemeente en politie door
gebruik te gaan maken van een Elektrische Bus die gebruikt wordt op
evenementen of pretparken. En op tijden dat het de verkeersdrukte het toe
zou laten.
De voordelen zijn, Milieu vriendelijk- stil – ruime en lage opstap- en voldoende
beschutting bij regen en heel belangrijk Goedkoop . Eventueel kan er een
aanhanger gebruik gaan worden om de rollators op te vervoeren.
De geschatte kosten voor dit project is € 20.000 euro en wij denken aan een rit
prijs van € 4.00 a € 5.00, dit is nog fictief omdat we nog aan het vooronderzoeken zijn.
We kunnen deze Shuttle service verdelen over verschillende dorpen , net als de
markt .
Dus Maandag en woensdag, Badhoevedorp
Dinsdag en Vrijdag ,

zwanenburg

Mogelijk een combinatie met de weekmarkt.
Uiteraard willen we hier onze onderneming van maken.

De Naam is,

B.Oodschap, het bedrijf wat mensen verbindt met winkels en

met elkaar!

Wij willen graag weten ?

Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente kant?
Wat moeten we doen om dit te realiseren?
Welke stappen zijn er nodig om er een merk van te maken.

