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Boodschapshuttle in Badhoevedorp
Door Bart Boele - 14-11-2014, 15:04 (Update 14-11-2014, 18:48)

BADHOEVEDORP - Als het even meezit krijgt Badhoevedorp een
boodschappenshuttle. Peter en Linda van Rijn hebben een electrische bus met
twaalf zitplaatsen aangeschaft. Daarmee willen ze ouderen uit Badhoevedorp tegen
een vergoeding naar winkels, apotheek en dergelijke gaan brengen. ’s Zomers lekker
open, ’s winters warm en dicht.
Het idee werd zes weken geleden geboren bij Linda. Zij wilde een oudere ophalen
om boodschappen te gaan doen. ,,We hadden het er met elkaar over en zeiden: als
er één persoon boodschappen wil doen en geen vervoer heeft, zijn er vast meer.
Daarbij dachten we aan de toeristische bussen die in onder andere Hoorn rijden en
toen waren de dingen snel gecombineerd’’, vertellen de Badhoevedorpers die graag
andere mensen helpen.
Peter en Linda hebben de afgelopen weken hun idee uitgevent en veel belangstelling
geproefd bij onder andere woonzorgcentra en seniorenappartementen. Donderdag
arriveerde de bus en zijn ze proefritten gaan maken, waarbij hoofdwegen worden
gemeden: de bus rijdt niet harder dan 25 kilometer per uur.

Kans
Vrijdag presenteerden ze de boodschapshuttle aan burgemeester en wethouders
tijdens hun werkbezoek aan het dorp. ,,Geef ons een kans, we hebben graag overleg
met de gemeente’’, aldus Van Rijn tegen B en W. Hij heeft namelijk een ontheffing
nodig voor zijn bus maar die wil de gemeente niet geven omdat het voertuig geen
kenteken heeft.

http://boodschapshuttle.nl

,,Dat heeft de bus in Hoorn ook niet, maar daar is een ontheffing verleend om
toeristen te vervoeren’’, aldus Van Rijn. Hij hoopt dat de gemeente Haarlemmermeer
met zijn ondernemersplan wil meedenken.

Toekomst
Het stel hoopt snel van start te kunnen gaan. ,,Als het niet werkt merken we het snel
genoeg, maar wij geloven er in. We moeten het uitproberen, desnoods met een
fooienpot voorin waar mensen een bijdrage kunnen achterlaten’’, zegt Peter.
Hij ziet een mooie toekomst voor de boodschapshuttle. ,,We beginnen in
Badhoevedorp, daarna kunnen we uitbreiden naar Zwanenburg en Nieuwe Meer.
Met een dienstregeling kun je dan ouderen helpen die langer op zichzelf moeten
blijven wonen, maar niet dicht bij winkels en voorzieningen wonen.’’
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