WENSBUS
GEMEENTE BEESEL
VERVOER IN BEESEL, REUVER
EN OFFENBEEK
Woont u in Beesel, Reuver of Offenbeek en
heeft u geen eigen vervoer?
Dan kunt u met de Wensbus en dankzij
vrijwillige chauffeurs uit uw buurt toch uw
bestemming bereiken.

De vrijwilligers rijden met de Wensbus
op werkdagen en tijdens de kantooruren.
In overleg kan er ook in het
weekend gereden worden, mits er een
chauffeur beschikbaar is en de bus vol
is.

Gesubsidieerd door Provincie Limburg

STAP OP VOOR UW DEUR
EN STAP AF WAAR U WIL.

De vrijwilligers van de Wensbus brengen
uw kinderen naar school, brengen u naar
de OV-halte of het treinstation, de dokter,
het ziekenhuis, de weekmarkt, naar zorg
gerelateerde bestemmingen tussen Venlo
en Roermond. Het gaat steeds om lokale
ritten waarbij de Wensbus niet dezelfde
trajecten aflegt als het openbaar vervoer
in uw buurt.
Onze chauffeur pikt u op en zet u af op
het afgesproken uur en de afgesproken
plek. Voor 1,5 euro rijdt u al mee binnen
de gemeente Beesel enkele rit.
Swalmen, Belfeld en Tegelen 2 euro
enkele rit. Naar ziekenhuis Venlo/
Roermond en Auxilliatrix 3 euro
enkele rit.

Iedereen mag met de wensbus meerijden.
Voorwaarde is dat u zelfstandig in en uit kan stappen
en uw rit vooraf heeft gereserveerd.
De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in, maar
zijn niet opgeleid om reizigers met een beperking te
assisteren.
In dat geval komt u wellicht in aanmerking voor
doelgroepen vervoer.
Klop voor meer informatie aan bij uw gemeente.
Zij helpen u graag verder

Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van
gastdames of gastheer. Dit kunt u dan aangeven bij
de planner. Voor onze gastdame of gastheer hoeft
u niet extra te betalen

RESERVEER UW RIT DE DAG VAN TE VOREN TUSSEN 9-11 UUR EN RIJ MEE.

Wilt u graag meerijden met de Wensbus?
Boek dan uiterlijk 24 uur van tevoren een
rit. U kunt van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 11.00 uur bellen met
de planner op 06 - 115 88 791.

Voor meer info, neem contact op met
Wensbus Gemeente Beesel
Tel: 06-115 88 791
Er is gelegenheid om een 10 rittenkaart te
kopen bij de chauffeur voor €13,50 (een rit gratis).
Gelieve met gepast geld te betalen.

DE WENSBUS IN HET KORT
========================================================================================================

Waar?

Rijdt in Beesel Reuver Offenbeek (€1,50) en naar ziekenhuis Venlo / Roermond,
Auxilliatrix, (3,00) en zorg gerelateerde bestemmingen in Swalmen, Belfeld en
Tegelen(2,00) .

========================================================================================================

Welk route? Rijdt van deur tot deur naar halte / knooppunt, afhankelijk van de vraag. De

ritten worden zo gepland dat de wensbus binnen de 30 minuten weer terug
kan zijn op startlocatie.
========================================================================================================

Wanneer?

Rijdt op weekdagen en tijdens kantooruren. Vooralsnog rijdt de wensbus niet
in het weekend en op feestdagen. Tijdstip is afhankelijk van de vraag.

========================================================================================================

Voor wie?

Voor iedereen die een geldige reservering , een dag van te tevoren
tussen 9.00 uur en 11.00 uur, heeft gemaakt en zelfstandig in en uit het
voertuig kan stappen. (rollators kunnen mee)

